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Palma, 19 de març de 2007

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 5745
Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador
de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs
2007-2008
Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears per la qual surten a concurs les places de personal docent i investigador que s’indiquen a continuació.
Departament de Biologia
Un professor col·laborador. Àrea de coneixement: Producció Vegetal.
Perfil: Producció vegetal.
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Bioquímica i
Biologia Molecular. Perfil: Bionergètica i bioquímica industrial.
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Ciències de la
Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Anàlisi matemàtica (primer
curs d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió). Laboratori avançat de
matemàtiques (tercer curs de la llicenciatura de Matemàtiques). Perfil com a
investigador: Topologia asimètrica i les seves aplicacions a la ciència de la computació.
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Ciències de la
Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Introducció a la geometria
(Matemàtiques). Processament digital del senyal (Telemàtica). Perfil com a
investigador: Biologia computacional i bioinformàtica.
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Matemàtica
Aplicada. Perfil docent: El propi de l’àrea. Perfil com a investigador: Teoria
qualitativa de les equacions diferencials amb èmfasi en les bifurcacions.
Un professor col·laborador. Àrea de coneixement: Ciències de la
Computació i Intel·ligència Artificial. Perfil docent: Informàtica gràfica. Perfil
com a investigador: Informàtica gràfica, programació PDA i mòbils, cinemàtica
i realitat augmentada
Departament de Ciències de la Terra
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Geografia Humana.
Perfil docent: Geografia humana. Perfil com a investigador: Geografia rural.
Departament d’Economia de l’Empresa
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Organització
d’Empreses. Perfil docent: El propi de l’àrea. Perfil com a investigador:
Innovació
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El Rector
(per delegació FOU núm. 221),
Esperança Munar,
vicerectora de Professorat

El Gerent,
Andreu Alcover

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5663
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de març de
2007, de convocatòria de proves selectives per a la provisió de
places de funcionaris docents dels cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors de música i arts
escèniques i per a l’adquisició de noves especialitats.
La disposició addicional dotzena, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’Educació (BOE núm. 106, de 04-05-2006), estableix que el sistema d’ingrés a la funció pública docent serà el de concurs oposició. De conformitat amb la citada Llei, per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm.
53, de 02-03-2007), s’aprovà el Reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves
especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars
del sistema educatiu. L’article 3, apartat 1 d’aquest Reglament disposa que els
òrgans competents de les administracions públiques convocants procediran a
realitzar la convocatòria per a la provisió de les places aprovades a les seves respectives ofertes públiques d’ocupació.
La disposició transitòria primera del Reial decret 276/2007, de 23 de
febrer estableix que les disposicions contingudes en el seu Títol VI s’aplicaran
en el procediment d’ingrés en els cossos docents que se convoquin durant els
anys d’implantació de la Llei Orgànica d’Educació.
Atès que el Consell de Govern de 23 de febrer de 2007 ha aprovat l’oferta pública d’ocupació relativa a l’àmbit de l’ensenyament no universitari a la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2007, i per tal de proveir les
places dels cossos docents a les Illes Balears;
A proposta de la Direcció General de Personal Docent, dict la següent
RESOLUCIÓ
S’obre la convocatòria de proves selectives per a la provisió, a les Illes
Balears, de 555 places de funcionaris docents del cos de mestres, del cos de professors d’ensenyament secundari, del cos de professors de música i arts escèniques i per a l’adquisició de noves especialitats, d’acord amb les bases següents:
SUMARI

Departament de Pedagogía i Didàctiques Específiques
Un professor col·laborador. Àrea de coneixement: Didàctica de
l’Expressió Musical. Perfil docent: Formació vocal i auditiva. Educació artística. Agrupacions musicals I. Pràcticum mestre en Educació Musical.
Un professor col·laborador. Àrea de conexement: Didàctica de
l’Expressió Musical. Perfil docent: Llenguatge musical I. Llenguatge musical II.
Formació rítmica i dansa. Pràcticum Mestre en Educació Musical.
Els candidats han d’acreditar els requisits exigits per a la seva categoria a
la Llei orgànica d’universitats 6/2001, de 21 de desembre (BOE núm. 307, de
24 de desembre), i en allò que sigui aplicable, al Decret de la CAIB 104/2002,
de 2 d’agost (BOIB núm. 95, de 8 d’agost), modificat pel Decret 21/2006, de 10
de març (BOIB núm. 39, de 18 de març), al Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim de professorat universitari (BOE de 19 de juny), i al Decret
170/2003, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la reforma dels Estatuts d’aquesta universitat (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

TÍTOL I. Procediments d’ingrés i accés.
Primera.- Convocatòria i normativa.
Segona.- Requisits dels aspirants.
Tercera.- Sol·licituds i termini de presentació.
Quarta.- Admissió d’aspirants.
Cinquena.- Òrgans de selecció.
Sisena.- Lloc, inici i desenvolupament de les proves
Setena.- Sistema de selecció.
Vuitena.- Superació del procediment selectiu dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques.
Novena.- Presentació de documents dels aspirants dels aspirants que han
superat els procediments selectius.

Les sol·licituds, acompanyades de tota la documentació, s’han d’adreçar
al Magfc. i Excm. Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears i s’han de presentar al Registre General, Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa,
km 7.5, Palma.

Desena.- Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicacions de
destinació provisionals.

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà d’haver-se
publicat aquesta convocatòria al BOIB fins al dia 4 d’abril de 2007.

Onzena.- Fase de pràctiques.
Dotzena.- Nomenaments de funcionaris de carrera i assignació de destinació definitiva.

Tota la informació referent a aquesta convocatòria, als concursos, a la
durada dels contractes i, si escau, al perfil de les places, es pot demanar al Servei
de Recursos Humans de la UIB, Son Lledó, campus universitari, cra. de
Valldemossa, km 7.5, Palma.
Les places que estiguin subjectes a impartició de docència tenen un horari fixat prèviament que els candidats es comprometen a assumir.
El resultat de la provisió de les places es farà públic a la pàgina web de la
Universitat.

TÍTOL II. Procediment d’adquisició de noves especialitats.
Tretzena.- Normes generals.
Catorzena.- Requisits dels aspirants.
Quinzena.- Sol·licituds i termini de presentació.
Setzena.- Òrgans de selecció.
Dissetena.- Inici i desenvolupament de les proves.
Divuitena.- Sistema de selecció.
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Dinovena.- Qualificació.
Base Final
Recursos
ANNEXOS:
Annex 1: Barem per al procediment d’ingrés lliure.
Annex 2: Barem per a la valoració dels mèrits en els procediments d’accés superior.
Annex 3 A: Model de sol·licitud per al cos de professors d’ensenyament
secundari, i pel cos de professors de música i arts escèniques.
Annex 3 B: Model de sol·licitud per al cos de mestres.
Annex 4: Característiques de l’exercici pràctic en les especialitats de
música del cos de mestres i del cos de secundària i del cos de música i arts escèniques.
Annex 5: Models de declaració jurada.
Annex 6: Taula de titulacions que acrediten el coneixement de la llengua
catalana.
Annex 7: Decrets d’ordenació curricular i d’organització en vigor.
Annex 8: Temaris de l’especialitat d’Educació Primària.

TÍTOL 1
Procediments d’ingrés i d’accés
Primera.- Convocatòria i normativa

594429
594431
594433
594434
594435
594436
594460

Places

590
594
597

Professors d’ensenyament secundari
Professors de Música i arts escèniques
Mestres

225
20
310

1
1
1
1
1
3
1
19

1
2
1
1
1
3
1

1

1

20

Places i especialitats del cos de mestres
Codi

Especialitat

1

2

597AL
597PT
597EI
597FI
597EF
597MU
597PRI

Audició i llenguatge
Pedagogia terapèutica
Educació infantil
Idioma estranger: anglès
Educació física
Educació musical
Primària

28
38
76
28
29
19
76

2
2
4
2
1
1
4

294

16

T
30
40
80
30
30
20
80
310

1.2 Normativa d’aplicació en aquests procediments selectius

1.1 Convocatòria.
Es convoquen proves selectives per cobrir 555 places.
La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:
Cos

Tuba
Viola
Violí
Violoncel
Dansa espanyola
Dansa clàssica
Llenguatge Musical

Total

Total

Codi
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Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig , d’educació (BOE núm. 106, de 0405-2006).
Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la
funció pública dels nacionals d’altres estats membres de la Comunitat Europea
(BOE núm. 307, de 24-12-1993).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (BOE de 27-11-1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE del 14).

La distribució d’aquestes places per cossos i especialitats, és la següent:

Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears
(BOCAIB núm. 15, de 20-05-86).

Codi
1:
2:
3:
T:

Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que
imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d’inspectors d’educació de funcionaris docents (BOE núm. 53, de 02-03-2007).

Forma d’ingrés o d’accés
procediment d’ingrés lliure
reserva per a aspirants amb alguna discapacitat
procediment d’accés a un cos de grup superior
total.

Places i especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari
Codi
590001
590004
590005
590006
590008
590009
590011
590014
590016
590017
590018
590019
590061
590105
Total

Especialitat
Filosofia
Llengua castellana i literatura
Geografia i Història
Matemàtiques
Biologia i Geologia
Dibuix
Anglès
Llengua i literatura catalanes
Música
Educació Física
Psicologia i Pedagogia
Tecnologia
Economia
Formació i Orientació Laboral

1
4
14
11
14
14
17
14
14
7
17
7
17
4
4
158

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

3
1
5
3
5
5
7
5
5
2
8
2
8
1
1
56

T
5
20
15
20
20
25
20
20
10
25
10
25
5
5
225

Places i especialitats del cos de professors de música i arts escèniques
Codi

Especialitat

1

594404
594406
594419
594421
594423
594424
594428

Clarinet
Contrabaix
Oboè
Orquestra
Piano
Saxòfon
Trompeta

1
2
1
1
3
1
1

2

T
1
2
1
1
3
1
1

Reial decret 118/2004, de 23 de gener, pel qual regula el títol d’especialització didàctica (BOE núm. 30, de 04-02-2004).
Reial decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre entrada i permanència a
Espanya de nacionals d’Estats membres de la Unió Europea i d’altres Estats part
en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. (BOE núm. 46, de 22-02-2003).
Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament
general d’ingrés del personal al servei de l’Administració general de l’Estat i
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de
l’Administració general de l’Estat (BOE núm. 85, de 10-04-1995).
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 2209-2001).
Decret 25/2001, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament que regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius
d’accés a la funció pública de l’Administració del Govern de les Illes Balears
(BOIB . núm. 23, de 22-02-2001).
Decret 52/1999, pel qual es regula l’accés a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears de persones amb discapacitats (BOIB núm.
60, de 11-05-1999).
Decret 100/1990, de 29 de novembre, que regula l’ús de les llengües oficials de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOCAIB núm. 154, de 18-12-1990).
Ordre 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
22-02-2000).
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Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports de dia 25 de març de
1996, per la qual s’estableix el pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural i es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana als centres docents no universitaris de les Illes Balears (BOCAIB núm. 43,
de 06-04-1996.
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, de 30 de desembre de 2006, per la qual es publica l’actualització de les bases, els tipus de
gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2007 (BOIB núm. 189, de 30-12-2006).
Altres disposicions d’aplicació general, i també el que estableix aquesta
convocatòria.
Segona.- Requisits dels aspirants
Per tal de ser admès als procediments selectius, l’aspirant haurà de tenir
els requisits següents:
2.1 Requisits generals:
a) Ser ciutadà d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o tenir la
nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, hi sigui d’aplicació la
lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat
constitutiu de la Unió Europea.
També hi podrà participar el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat de dret,
els seus descendents i els del cònjuge que siguin menors de 21 anys o que siguin
majors d’aquesta edat, però visquin sota la seva dependència.
Igualment hi podrà participar, d’acord amb el Reial decret 240/2007, la
parella dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió
Europea sempre que mantengui una unió anàloga a la conjugal inscrita en un
registre públic establert a aquests efectes en un Estat membre de la Unió
Europea, així com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys o
que siguin majors d’aquesta edat, però visquin sota la seva dependència
b) Tenir devuit anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per a la jubilació forçosa dels
funcionaris.
c) Estar en possessió, o complir-ne les condicions per a l’expedició, d’alguna de les titulacions que es determinen per a cada cos, en aquesta base. En cas
que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament n’hagi estat concedida la corresponent homologació.
d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica
incompatible amb l’exercici de la docència de l’especialitat a què opta.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de
cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de
les funcions públiques.
Els aspirants la nacionalitat dels quals no és l’espanyola hauran d’acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
f) No ser funcionari de carrera ni funcionari en pràctiques, o estar pendent
del corresponent nomenament, del mateix cos al qual aspiren ingressar. Excepte
aquells que s’adhereixen als procediments d’adquisició de noves especialitats a
les que es refereix el TÍTOL 2 d’aquesta convocatòria.
g) Acreditar el domini de la llengua catalana segons determina l’article
segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre. L’acreditació serà efectiva si es
posseeixen els nivells o titulacions que s’especifiquen en l’Annex 6 d’aquesta
convocatòria.
2.2 Requisits específics per participar pel procediment d’ingrés lliure.
Per tal de participar pel procediment d’ingrés lliure, els aspirants hauran
de complir, a més de les condicions generals, els requisits de titulació que s’especifiquen en aquesta base.
En el cas d’haver obtengut les titulacions a l’estranger, només tendran
validesa si els ha estat atorgada l’homologació corresponent, segons determina
el Reial decret 86/1987, de 16-01-1987, o lliurat el reconeixement en virtut del
que preceptua la Directiva 89/48/CEE i el Reial decret 1665/1991, de 26-101991.
2.2.1 Per a l’ingrés al cos de professors d’ensenyament secundari:
a) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte,
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o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència,
d’acord amb el que estableix el punt 1 de la disposició addicional única del
Reial decret Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i haver abonat els drets per
a la seva expedició.
Són equivalents, a efectes de docència per a l’ingrés en el cos de professorat d’ensenyament secundari, les titulacions que, d’acord amb el que disposa
l’Annex V del Reglament d’ingrés, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de
febrer, s’enumeren a continuació:
Tecnologia:
Enginyer Tècnic.
Arquitecte Tècnic.
Diplomat en Màquines Navals.
Diplomat en Navegació Marítima.
Diplomat en Radioelectrònica Naval.
Formació i Orientació Laboral
Diplomat en Ciències Empresarials
Diplomat en Relacions Laborals
Diplomat en Treball Social
Diplomat en Educació Social
Diplomat en Gestió i Administració Pública
b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica que es refereix
l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Queden
exempts d’aquest requisit els aspirants que posseeixin el títol de mestre els llicenciats en pedagogia i psicopedagogia o aquells que estiguin en possessió
d’una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica o
didàctica.
Igualment, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria única
Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, en quant a l’exigència de la formació
pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica
2/2006, de maig, d’educació, quedaran exempts d’aquest requisit aquells que
participin per les especialitats de tecnologia o psicologia i pedagogia o per les
distintes especialitats de formació professional específica del cos de professors
d’ensenyament secundari (FOL) i aquells que acreditin haver prestat serveis
docents durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos exercits en
períodes discontinus en centres públics o privats als quals fan referència els articles 107 i 108 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2.2.2 Per a l’ingrés al cos de professors de música i arts escèniques.
Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el
títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència establerts a l’annex VII del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, o haver abonat
els drets per a la seva expedició.
2.2.3 Per a l’ingrés al cos de mestres.
Estar en possessió, o haver abonat els drets d’expedició, d’alguna de les
titulacions següents: mestre, o títol de grau corresponent. D’acord amb el que
estableix la disposició addicional onzena de la Llei orgànica d’educació el Títol
de professor d’Educació General Bàsica i el Títol de Mestre d’ensenyança primària són equivalents al de Mestre a efectes de docència.
2.3 Requisits específics per participar a la reserva per a aspirants amb
alguna discapacitat.
Podran participar per aquest procediment, per al qual es reserva un 5% del
total de les places convocades, d’acord amb l’article 2.1 del Decret 52/1999, pel
qual es regula l’accés a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de persones amb discapacitats, aquells aspirants que compleixen les
condicions generals i específiques exigides per a l’ingrés al cos al qual opten, i
que tenguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau
igual o superior al 33%, sempre que acreditin la compatibilitat entre la disminució i l’exercici de les tasques i funcions docents pròpies del cos al qual ingressen, en l’especialitat corresponent.
L’opció de participar per aquesta reserva de places haurà de consignar-se
en la sol·licitud de participació, amb la declaració expressa de tenir la condició
exigida respecte d’això, que s’acreditarà, en el cas de ser seleccionat, mitjançant
certificació dels òrgans competents, que haurà d’incloure la compatibilitat entre
la disminució i l’exercici de les tasques docents.
El procediment selectiu es realitzarà en igualtat de condicions amb els
aspirants d’ingrés lliure, sense perjudici de les adaptacions previstes a la base
5.8 d’aquesta convocatòria.
Els aspirants que participin acollint-se al que determina aquesta base 2.3
no podran concórrer a la mateixa especialitat i cos pel procediment d’ingrés lliure. Igualment, només podran concórrer per aquest sistema a una sola especiali-
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tat.
2.4 Requisits específics per participar en el procediment d’accés a cossos
docents de grup superior.
Podran participar en aquest procediment selectiu, per al qual es reserva
un 25% de les places convocades per al cos de professors d’ensenyament secundari, els funcionaris dels cossos docents classificats en el grup B a què es refereix la legislació vigent de la funció pública, que compleixin les condicions
generals establertes en aquesta convocatòria i puguin acreditar els requisits
següents:
a) Estar en possessió d’alguna de les titulacions que per a l’ingrés al cos
de professors d’ensenyament secundari s’estableixen a la base 2.2.1 d’aquesta
convocatòria o haver abonat els drets per a la seva expedició.
b) Haver prestat serveis en el cos d’origen un mínim de sis anys com a
funcionaris de carrera, l’últim dia del termini de presentació d’instàncies.
Els aspirants que optin per aquest procediment d’accés no podran concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d’ingrés lliure. Només serà possible la participació en una única especialitat per aquest procediment.
2.5 Data del compliment dels requisits.
El compliment dels requisits esmentats en aquesta base segona s’entendrà
que s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de
carrera. S’exceptua, si és el cas, el requisit del Títol d’Especialització Didàctica,
que en l’acabament del termini de presentació d’instàncies s’entendrà referit a
la superació del període acadèmic necessari per a la seva obtenció.
Igualment s’exceptua, si és el cas, el compliment del requisit d’acreditació del domini de la llengua catalana establert a l’apartat 2.1.g) de la mateixa
base segona. El termini per a l’acreditació d’aquest requisit s’ajorna fins a la
finalització del termini de presentació de reclamacions que s’establirà a la
Resolució per la qual es publicarà la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos.
Tercera.- Sol·licituds i termini de presentació.
3.1 Forma i documentació.
Els qui desitgin prendre part en aquests procediments selectius hauran de
presentar una sol·licitud segons el model de l’Annex 3 que pertoqui. Aquesta
instància es trobarà a la Direcció General de Personal Docent, a les delegacions
territorials de Menorca, d’Eivissa i Formentera i a la pàgina d’Internet de la
Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).
Aquesta sol·licitud s’haurà d’emplenar per duplicat, segons les instruccions que hi figuren.
La sol·licitud que es presenti haurà d’anar acompanyada de la següent
documentació:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document acreditatiu de
la nacionalitat, que en qualsevol cas haurà de ser vigent dins el termini de presentació.
b) Resguard de l’ingrés dels drets d’examen (Model 046).
c) Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l’ingrés en el cos al qual
participa o certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada d’aquesta,
que acrediti haver realitzat tots els estudis per a l’obtenció del títol. En el cas de
titulacions obtingudes a l’estranger, s’haurà de presentar la credencial de la seva
homologació.
d) Fotocòpia compulsada del document que acredita el requisit de coneixement de llengua catalana determinat a la base 2.1 g) d’aquesta convocatòria.
En la sol·licitud es consignarà el codi del cos, el de l’especialitat i el del
procediment d’ingrés o d’accés en el qual participi l’aspirant, d’acord amb
aquesta convocatòria.
El fet de no consignar alguna d’aquestes dades determinarà l’exclusió dels
aspirants.
3.2 Codi de participació.
Cadascun dels aspirants haurà d’assenyalar a la casella corresponent de
la sol·licitud de participació el procediment d’ingrés o d’accés pel qual participa; per això, hi farà constar el codi que correspongui segons s’especifica a continuació:
Codi:
1:
2:
3:

Forma d’ingrés o d’accés

procediment d’ingrés lliure
reserva per a aspirants amb alguna discapacitat
procediment d’accés a un cos de grup superior

3.3 Discapacitats.
Els aspirants amb alguna discapacitat, tant si concorren a les places reservades per a aspirants amb alguna discapacitat com pel procediment d’ingrés
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lliure, faran constar a la casella corresponent de la sol·licitud de participació
aquesta condició, i també l’adaptació que sol·liciten referent al temps i als mitjans per a la realització de les proves, per tal que puguin actuar en igualtat de
condicions que la resta dels participants. Si aquesta adaptació no pot recollir-se
íntegrament a l’espai de la sol·licitud reservat a aquest efecte, ho faran constar
en un full adjunt.
Aquells aspirants que participin en el procediment de reserva de places
per a aspirants amb alguna discapacitat, acollint-se al que s’estableix a la base
2.3 d’aquesta convocatòria, hauran d’indicar a la casella corresponent de la
sol·licitud de participació el tant per cent de disminució que tenguin reconeguda.
3.4 Funcionaris de carrera.
Els aspirants que participin per algun dels procediments d’accés que s’especifiquen en aquesta convocatòria hauran d’indicar a la casella corresponent de
la sol·licitud de participació el cos o escala del qual són funcionaris de carrera,
i l’especialitat de la qual són titulars en el cos d’origen.
Els aspirants que participin pel procediment d’accés a cossos docents de
grup superior hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de participació,
una declaració expressa conforme compleixen els requisits exigits a la base 2.4
d’aquesta convocatòria
3.5 Aspirants no espanyols.
Els aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola hauran de consignar la seva nacionalitat a la casella corresponent de la sol·licitud de participació.
3.6 Forma de pagament.
Els drets d’examen seran, d’acord amb el règim específic vigent de taxes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de 24,27 euros, i s’hauran d’ingressar:
a) Els residents de les Illes Balears a qualsevol oficina de les entitats bancàries que s’indiquen a continuació:
Banca March
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Crèdit Balear
La Caixa
Sa Nostra
Per a l’ingrés de l’import corresponent a cada cos, els aspirants residents
a les Illes Balears hauran d’utilitzar necessàriament el model «046» que els serà
facilitat juntament amb la sol·licitud. S’ha d’emplenar obligatòriament la casella corresponent a «concepte» amb el codi «13C».
Al model 046 hi haurà de figurar el segell de l’entitat bancària, la signatura corresponent i la mecanització de l’ingrés com a acreditació del pagament
dels drets. La manca d’algun d’aquests requisits o l’abonament fora de termini
determinarà l’exclusió de l’aspirant, llevat de les persones que acreditin una disminució igual o superior al 33%, les quals estan exemptes del pagament dels
drets d’examen.
b) Residents a altres comunitats autònomes i a l’estranger:
Els aspirants residents fora de les Illes Balears però dins Espanya hauran
de fer l’ingrés de 24,27 euros adreçat a l’entitat bancària BBVA al núm. de
compte: 0182-5747-46-0010031550 concepte: ‘Taxa oposicions funcionaris
docents CAIB 2007’. Els residents a l’estranger hauran de fer l’ingrés de 24,27
euros a l’entitat bancària BBVA al núm. de compte: ES39 0182 5747 4600 1003
1550, concepte ‘Taxa d’oposicions funcionaris docents CAIB 2007’.
Al document d’ingrés hi haurà de figurar el segell de l’entitat bancària, la
signatura corresponent i la mecanització de l’ingrés com a acreditació del pagament dels drets. La manca d’algun d’aquests requisits o l’abonament fora de termini determinarà l’exclusió de l’aspirant, llevat de les persones que acreditin
una disminució igual o superior al 33%, les quals estan exemptes del pagament
dels drets d’examen.
En cap cas la presentació de la sol·licitud i el pagament a l’entitat bancària comportarà la substitució del tràmit necessari de presentació de la sol·licitud
dins el termini i en la forma escaient en els llocs que preveuen a aquests efectes
les bases 3.8 i 3.9 d’aquesta convocatòria.
3.7 Número de sol·licituds.
Únicament podrà presentar-se més d’una sol·licitud de participació quan
l’aspirant opti a més d’una especialitat. No obstant això, la presentació de més
d’una sol·licitud no implica que l’aspirant pugui assistir a l’acte de presentació
o a alguna de les proves de tots els tribunals on ha estat assignat.
3.8 Presentació de la sol·licitud de participació.
Les sol·licituds de participació, acompanyades de la documentació pertinent, s’adreçaran a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria
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d’Educació i Cultura i podran presentar-se:
a) A qualsevol dels Registres de la Conselleria d’Educació i Cultura, o a
les delegacions territorials d’educació de Menorca o d’Eivissa i Formentera.
b) En qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27-11-1992), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus,
es farà en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.
Les sol·licituds de participació subscrites pels aspirants residents a l’estranger es podran presentar, dins del termini establert, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les trametran
tot seguit a l’organisme competent.
En aquest cas, l’abonament dels drets d’examen s’haurà de fer mitjançant
transferència a l’entitat bancària assenyalada a la base 3.6 b) d’aquesta convocatòria, i caldrà adjuntar a la sol·licitud de participació el resguard corresponent
d’haver realitzat la transferència esmentada.
3.9 Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors
a partir del següent a la publicació d’aquesta Ordre.
Quarta.- Admissió d’aspirants.
4.1 Llista d’admesos i exclosos.
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció
General de Personal Docent, en el termini màxim d’un mes farà pública al BOIB
la resolució que declara aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. En
aquesta resolució, s’indicaran els llocs on s’exposarà al públic la llista completa dels aspirants admesos i exclosos que, en tot cas, s’haurà d’exposar a la seu
de la Direcció General de Personal Docent i a les delegacions territorials d’educació de Menorca o d’Eivissa i Formentera. En aquesta llista hauran de constar,
almenys, el nom i els llinatges, el número de DNI o del document acreditatiu de
la nacionalitat (en el cas de no tenir l’espanyola), l’especialitat, el procediment
d’ingrés o accés pel qual participa l’aspirant i el motiu de l’exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.
Igualment es farà pública la llista d’aspirants de nacionalitat estrangera
que han acreditat estar en possessió de les titulacions que els eximeixen de fer
la prova de castellà.
Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos es considerarà feta la corresponent notificació als interessats, als efectes del que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i se’ls adverteix que,
en cas que no esmeni el defecte que n’ha motivat l’exclusió, s’arxivarà la
sol·licitud sense fer cap altre tràmit.
4.2 Termini de reclamacions.
Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional
podran formular, en el termini de deu dies naturals a partir de l’endemà de la
publicació al BOIB de la resolució que la declari aprovada, davant la Direcció
General de Personal Docent, les reclamacions que creguin oportunes, d’acord
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal d’esmenar el defecte que n’hagi
motivat l’exclusió.
De la mateixa manera, aquells aspirants que adverteixin errors en les
seves dades personals podran presentar la reclamació oportuna dins d’aquest
mateix termini per tal d’esmenar la deficiència.
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de la documentació que, d’acord amb la base novena d’aquesta convocatòria,
cal presentar en cas de superar els procediments esmentats, es dedueixi que un
aspirant no compleix algun dels requisits exigits, la persona interessada perdrà
tots els drets que es puguin derivar de la participació en el procediment selectiu
corresponent.
4.4 Reintegrament drets d’examen.
Els drets d’examen seran retornats als aspirants exclosos en la llista definitiva que prèviament ho sol·licitin en el termini d’un mes comptador des del dia
següent de la publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, sempre que
l’exclusió no es degui a causes imputables a les persones interessades.
Cinquena.- Òrgans de selecció.
5.1 Nomenament dels tribunals i comissions de selecció.
La selecció dels participants en els diferents procediments selectius definits en aquesta convocatòria serà realitzada per les comissions de selecció i pels
tribunals que, a aquest efecte, seran nomenats per la Direcció General de
Personal Docent sense perjudici del que determina la base 7.1 d’aquesta convocatòria.
El nomenament dels tribunals es farà públic en el BOIB. Es podran nomenar tants de tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat, i també
es podran nomenar tribunals diferents per als procediments d’ingrés lliure i
d’accés a altres cossos docents. Quan el nombre d’aspirants presentats a una
mateixa especialitat sigui reduït i no es faci aconsellable el nomenament de tribunals diferents per valorar els procediments d’ingrés i d’accés, es podrà nomenar un únic tribunal que actuarà de forma separada per a cada un dels procediments. Igualment, quan el nombre d’aspirants presentats a algunes especialitats
sigui reduït i no es faci aconsellable el nomenament de tribunals diferents, es
podrà nomenar un únic tribunal que actuarà de forma separada per a cada especialitat.
En les especialitats en què es nomeni més d’un tribunal per especialitat,
la Direcció General de Personal Docent nomenarà una comissió de selecció.
5.2 Composició dels tribunals.
5.2.1 En els procediments d’ingrés i/o d’accés al cos de professors d’ensenyament secundari, els tribunals estaran constituïts per:
a) Un president, designat per la Direcció General de Personal Docent
d’entre els funcionaris dels cossos d’inspectors d’educació o d’entre els funcionaris docents del grup A, en servei actiu.
b) Un mínim de quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d’entre
els funcionaris docents dels cos de professors d’ensenyament secundari de l’especialitat corresponent en servei actiu, en exercici a centres docents o centres de
professorat a l’àmbit territorial de les Illes Balears.
5.2.2 En els procediments d’ingrés al cos de professors de música i arts
escèniques:
a) Un president, designat per la Direcció General de Personal Docent
d’entre els funcionaris dels cossos d’inspectors d’educació o entre els funcionaris docents del grup A, en servei actiu.
b) Atès que no hi ha prou funcionaris en actiu del cos de professors de
música i arts escèniques que puguin participar com a vocals en els tribunals de
les distintes especialitats de música i arts escèniques, la Direcció General de
Personal Docent designarà els vocals d’acord amb el punt 5.2.4 d’aquesta convocatòria.
5.2.3 En els procediments d’ingrés i/o d’accés al cos de mestres:
a) Un president, designat per la Direcció General de Personal Docent
d’entre els funcionaris dels cossos d’inspectors d’educació o d’entre els funcionaris en servei actiu a les Illes Balears de qualsevol dels cossos docents.

4.3 Estimació/desestimació de reclamacions.
Les reclamacions presentades s’estimaran o es desestimaran per resolució de la Direcció General de Personal Docent, que es farà pública juntament
amb la llista definitiva, als mateixos llocs on s’hagin publicat les llistes provisionals d’admesos i exclosos.

b) Un mínim de quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d’entre
els funcionaris del cos de mestres que tenguin reconeguda l’habilitació per l’especialitat corresponent, en servei actiu, en exercici a centres docents o centres
de professors a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Contra la resolució esmentada, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, de
conformitat amb el que disposa l’article 114 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

5.2.4 Designació dels membres dels tribunals.
L’acte del sorteig dels membres dels tribunals tendrà lloc a la seu de la
Direcció General de Personal Docent dia 17 d’abril de 2007 a les 10 hores del
matí.

El fet de figurar en la llista definitiva d’admesos no implica el reconeixement als participants de la possessió dels requisits exigits en els procediments
d’ingrés i/o d’accés definits en aquesta convocatòria. Si en el procés de revisió

Quan el nombre de funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què
s’ha fet esment anteriorment no sigui suficient en alguna de les especialitats de
la convocatòria, els vocals els designarà la Direcció General de Personal
Docent, de conformitat amb el que estableix aquesta base.
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En la designació dels tribunals es vetllarà pel compliment del principi
d’especialitat, segons el qual almenys la majoria dels membres hauran de ser
titulars de l’especialitat que s’hagi de valorar. Així mateix, es cercarà la paritat
entre professors i professores llevat que per raons objectives això no sigui possible. Excepcionalment i per causes justificades es podrà sol·licitar d’altres
Administracions educatives que proposin funcionaris de l’especialitat corresponent per a formar part d’aquests tribunals, o es podran completar aquests amb
funcionaris d’una altra especialitat, i en aquest cas es podran designar assessors
especialistes.
En tot cas, la totalitat dels membres dels tribunals hauran de pertànyer a
cossos d’igual o superior grup de classificació que el que correspongui al cos al
qual opten els aspirants.
En la designació dels tribunals s’haurà de garantir la competència lingüística oral i escrita de les dues llengües oficials a les Illes Balears.
Actuarà com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que
el tribunal decideixi determinar-ho d’una altra manera.
5.2.5 Tribunal suplent.
Per a cada tribunal titular es designarà, si s’escau, pel mateix procediment,
un tribunal suplent.
5.3 Les comissions de selecció.
Per al compliment de les funcions establertes en l’article 6 del Reglament
aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, d’ingrés i accés a la funció
pública docent, es constituiran comissions de selecció per a cada cos i especialitat en què es nomeni més d’un tribunal. Aquestes comissions, nomenades per
la Direcció General de Personal Docent es constituiran segons el següent procediment:
1) Si hi ha cinc o més tribunals :
President: el president del tribunal número 1.
Vocals: els presidents de la resta dels tribunals
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El termini per manifestar l’abstenció serà de set dies naturals comptadors
des del següent de la publicació al BOIB de la resolució de nomenament dels
tribunals que hauran de valorar els diferents procediments selectius. En qualsevol moment els aspirants podran recusar els membres dels tribunals o de les
comissions de selecció d’acord amb l’article 29 de l’esmentada Llei.
La Direcció General de Personal Docent farà pública a les dependències
de la Conselleria d’Educació i Cultura la resolució de nomenament, si s’escau,
dels nous membres dels tribunals que hauran de substituir aquells que hagin perdut la condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en
aquesta base o per causa de força major.
5.6 Constitució dels tribunals.
Prèvia convocatòria dels presidents, es constituiran els tribunals i les
comissions de selecció. Cada president convocarà de forma fefaent els membres
del seu tribunal, i els notificarà el lloc, la data i la hora en què s’hagi de dur a
terme l’acte de constitució, que haurà d’esser previ al de la presentació dels
aspirants. Per a la vàlida constitució, hi hauran d’esser presents el president i un
mínim de tres vocals.
Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l’apreciació de les quals
correspondrà a la Direcció General de Personal Docent, un cop constituïts els
tribunals només podran actuar els membres presents a l’acte de constitució i n’hi
haurà prou amb l’assistència de tres d’ells per a la validesa de les sessions.
La suplència del president titular serà autoritzada per la Direcció General
de Personal Docent, i la dels vocals titulars pel president que hagi d’actuar,
tenint en compte que la suplència haurà de recaure en el vocal suplent corresponent o, si s’escau, en els altres vocals suplents, seguint l’ordre numèric.
Si en el moment de l’inici de les proves algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d’haver exhaurit tots els procediments prevists a aquests efectes, la Direcció General de Personal Docent adoptarà les mesures procedents per
tal de garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.
5.7 Funcions dels òrgans de selecció.

2) Si hi ha quatre tribunals:
President: el president del tribunal número 1
Vocals: els presidents dels tribunals número 2, 3, 4 i el vocal primer del
tribunal número 1.

5.7.1 Funcions de les comissions de selecció.
Correspondrà a aquestes comissions:
a) La coordinació dels tribunals.
b) La determinació i homogeneïtzació dels criteris d’actuació dels tribunals.

3) Si hi ha tres tribunals:
President: el president del tribunal número 1.
Vocals: els presidents dels tribunals número 2 i 3, el vocal primer del tribunal número 1 i el vocal primer del tribunal número 2.
4) Si hi ha dos tribunals:
President: el president del tribunal número 1.
Vocals: el president del tribunal número 2, el vocal primer del tribunal
número 1, el vocal primer del tribunal número 2 i el vocal segon del tribunal
número 1.
En tots els casos actuarà com a secretari el funcionari amb menor antiguitat en el cos d’entre els membres que formen part de la Comissió, tret que la
Comissió acordi determinar-ho d’altra manera.
En aquelles especialitats en les quals es nomeni tribunal únic, aquest realitzarà les funcions de la Comissió de Selecció.
5.4 Obligatorietat de la participació.
La participació en els tribunals té caràcter obligatori, de conformitat amb
el que disposa l’article 8, apartat 3, del Reglament d’ingrés aprovat pel Reial
decret 276/2007, de 23 de febrer. D’acord amb el mateix article, la Conselleria
d’Educació i Cultura determinarà, abans del sorteig públic, oïdes les organitzacions sindicals, les circumstàncies en què determinats funcionaris podran ser
dispensats d’aquesta participació.
5.5 Abstenció i recusació.
Si en qualsevol dels membres del tribunal concorren les circumstàncies
que assenyala l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, aquest s’abstendrà d’actuar; altrament, podrà ser
recusat segons preveu l’article 29 de la llei esmentada.
A més, s’hauran d’abstenir d’actuar-hi tots aquells membres que hagin
realitzat la preparació d’aspirants per a l’ingrés als cossos respectius en els cinc
anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria.
Els presidents sol·licitaran dels membres del tribunal una declaració
expressa conforme no es troben afectats per les circumstàncies que es detallen
en els dos paràgrafs anteriors.

c)La coordinació de la data i hora de la primera prova, que haurà de ser
simultània per a cada especialitat.
d)Elaboració, en els casos establerts en aquesta convocatòria, de l’exercici de caràcter pràctic que serà el mateix per a tots els tribunals de cada especialitat.
e) L’agregació de les puntuacions corresponents a les distintes fases dels
procediments selectius, l’ordenació dels aspirants i la declaració dels qui hagin
superat el procés.
f) L’elaboració i la publicació de les llistes d’aspirants seleccionats, així
com l’elevació d’aquestes a la Direcció general de Personal Docent.
g) La resolució de les reclamacions presentades pels participants contra
les seves actuacions.
Al llarg del desenvolupament dels procediments selectius, les comissions
de selecció resoldran tots els dubtes que poguessin sorgir en aplicació d’aquestes normes.
5.7.2 Funcions dels tribunals
Correspon als tribunals:
a) El desenvolupament del procediment selectiu corresponent, d’acord
amb el que es disposa en aquesta convocatòria.
b) En els procediments d’ingrés lliure, la valoració de les proves a què fa
referència l’article 61 del Reglament d’ingrés, aprovat pel Reial decret
276/2007, de 23 de febrer.
c) En els procediments d’accés, la valoració de les proves a què es refereix l’article 36 de l’esmentat Reglament..
d) En el procediment d’adquisició de noves especialitats la valoració de
la prova a què fa referència l’article 53 de l’esmentat reglament..
e) La valoració dels mèrits de la fase de concurs a aquells aspirants que
hagin aprovat la fase d’oposició. A aquest efecte, rebran la documentació justificativa, si s’escau, la compulsaran i la custodiaran fins que sigui lliurada a la
Comissió de Selecció.
f) En finalitzar la fase d’oposició i la fase del concurs de mèrits, el lliurament a tots els aspirants que s’hagin presentat d’un certificat on constin les notes
obtingudes de les diferents parts de la prova d’oposició i la valoració dels
mèrits. Els aspirants disposaran d’un termini de tres dies des del dia de publicació de les notes per recollir els certificats en el lloc i horari que indiqui el tribunal.
g) El lliurament als aspirants del full d’autobarem a què fa referència la
base 7.3 per a la fase de concurs.
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h) La resolució de les reclamacions presentades pels participants contra
les seves actuacions.
i) En cas de tribunal únic, totes les funcions de la comissió de selecció.
5.7.3 Assessors.
Els tribunals o, si és el cas, les comissions de selecció, podran proposar
la incorporació d’assessors especialistes, els quals es limitaran a assessorar en
l’avaluació dels coneixements i mèrits objecte de l’especialitat. La designació
dels assessors, si s’escau, correspondrà a la Direcció General de Personal
Docent.
5.7.4 Règim jurídic.
El procediment d’actuació dels òrgans de selecció s’ajustarà a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
5.8 Adaptacions als discapacitats.
Els tribunals qualificadors adoptaran les mesures necessàries per tal que
els aspirants amb alguna discapacitat puguin disposar d’oportunitats similars a
les dels altres participants per a la realització de les proves.
En aquest sentit, per a les persones amb disminució que ho indiquin en les
sol·licituds de participació, en la forma prevista a la base 3.3 d’aquesta convocatòria, s’establiran les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la seva
realització.
A aquests efectes, es concedirà fins a un terç més del temps fixat per realitzar la prova de què es tracti.
5.9. Número màxim d’aprovats.
Les comissions de selecció no podran declarar que han superat el procediment selectiu concurs-oposició un nombre superior d’aspirants al de les places assignades. Seran nul·les de ple dret les propostes que sobrepassin el nombre de places assignades a la convocatòria, sens perjudici de la responsabilitat
que pugui recaure sobre els tribunals que incompleixin aquesta norma.
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Una vegada començat el procediment selectiu, no serà obligatòria la
publicació al BOIB dels anuncis successius de la realització de la resta del procediment esmentat. El tribunal farà públics aquests anuncis en el local on es
dugui a terme el procediment selectiu, com a mínim, amb vint-i-quatre hores
d’antelació a l’inici de l’actuació dels aspirants, si es tracta de la mateixa prova;
i amb quaranta-vuit hores d’antelació, si es tracta d’una altra prova o fase.
6.3 Desenvolupament i procediment.
En l’ordre d’actuació dels aspirants es tendrà en compte el procediment
d’ingrés o accés pel qual participen. Si s’escau, en primer lloc, actuaran els d’accés 3; en segon lloc, els de reserva per aspirants amb alguna discapacitat; en tercer lloc, els d’ingrés lliure i en l’últim lloc, els que participen en el procediment
d’adquisició de noves especialitats. En cada procés, iniciaran l’actuació aquells
aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra ‘B’, que és la lletra
resultant del sorteig fet pel Ministeri d’ Administracions Públiques per a tots els
processos selectius que es duguin a terme durant l’any 2007 (BOE núm. 23, de
26-01-2007). Els tribunals que no disposin d’aspirants el primer llinatge dels
quals comenci amb la lletra esmentada, iniciaran l’ordre d’actuació per la lletra
o lletres següents.
El tribunal podrà requerir en qualsevol moment del procediment als aspirants perquè acreditin la seva identitat.
Si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del
tribunal que algun aspirant no compleix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l’audiència prèvia de l’interessat, comunicarà a la
Direcció General de Personal Docent als efectes procedents, les inexactituds o
les falsedats formulades per l’aspirant en la sol·licitud d’admissió als procediments selectius, amb proposta d’exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què
el conseller d’Educació i Cultura dicti la resolució pertinent, l’aspirant podrà
continuar de manera condicional la participació en el procediment selectiu.
Contra aquesta resolució, l’aspirant podrà interposar recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que disposen els articles 107 i 110 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

5.10 Col·laboració d’altres òrgans.
Els Òrgans de selecció estaran atesos per dos coordinadors. El seu nomenament i les seves funcions de recolzament administratiu es determinaran per la
Direcció General de Personal Docent.

No obstant això, els interessats 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 notificació de la resolució, 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
seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

5.11 Indemnitzacions i dietes.
Els òrgans de selecció, els coordinadors i, si és el cas, els assessors especialistes que actuïn en els procediments convocats per aquesta Ordre tendran
dret a les indemnitzacions determinades per l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 28 de juny de 2002, per la qual es desplega el Decret 54/2002, de 12
d’abril i es regulen algunes indemnitzacions per raons del servei al personal
docent no universitari que participa en els procediments selectius d’aspirants a
funcionaris dels cossos docents (BOIB núm. 82, de 09/07/2002). Les assistències dels coordinadors es determinaran en un nombre igual al terme mitjà de les
realitzades per tots els tribunals.

Igualment, en el cas de persones que es presenten per la reserva d’aspirants amb alguna discapacitat, si durant la realització de les proves el tribunal
arriba a dubtar de la capacitat de l’aspirant per al desenvolupament de les activitats realitzades habitualment pels funcionaris del cos al qual aspira ingressar,
podrà sol·licitar el corresponent informe de l’òrgan competent. En aquest cas, i
fins a la seva emissió, l’aspirant podrà participar condicionalment en el procés
selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l’admissió o l’exclusió de l’aspirant fins al moment de la recepció de l’informe en qüestió.

Sisena.- Lloc, inici i desenvolupament de les proves
6.1 Data, hora i lloc
El procediment selectiu començarà a partir de dia 25 de juny de 2007.
Amb anterioritat a aquesta data, la Direcció General de Personal Docent
publicarà al BOIB la Resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, la
data, l’hora i el lloc on es realitzaran l’acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.
Aquells que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major, degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal,
seran exclosos del procediment selectiu.
El procediment selectiu haurà de finalitzar abans de 27 de juliol de 2007,
en no esser que, per circumstàncies de força major, la Direcció General de
Personal Docent autoritzi una altre termini a determinats tribunals.
6.2 Citació dels aspirants.
Els aspirants seran convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. En seran exclosos aquells que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major, degudament justificats
i lliurement apreciats pel tribunal.
A aquests efectes, els aspirants convocats per a la realització d’una prova
hauran de presentar-se davant del tribunal en la data i a l’hora que s’indiquin a
la citació, amb el document nacional d’identitat els que posseeixin la nacionalitat espanyola o el document oficial d’acreditació d’identitat en l’Estat d’origen,
els que tenguin una altra nacionalitat.

Així mateix, els tribunals tenen la facultat de poder excloure del procediment selectiu aquells aspirants que portin a terme qualsevol actuació de tipus
fraudulent durant la realització dels exercicis.
6.4 Proves dels idiomes moderns.
Les proves corresponents a les especialitats d’idiomes moderns en el cos
de mestres i de professors d’ensenyament secundari s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.
Setena.- Sistema de selecció
7.1 Fase prèvia.
7.1.1 Prova de llengua castellana per a estrangers
D’acord amb el que estableix l’article 16 de Reglament d’ingrés, aprovat
pel Reial decret 276/2007, prèviament a la realització de les proves a què es
refereix la base 7.2 d’aquesta convocatòria, els aspirants que participin en el
procediment selectiu i que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la realització d’una
prova en la qual es comprovarà que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua. La prova consistirà en:
A) Prova escrita: redacció en castellà d’un mínim de dues-centes paraules, sobre una conferència oral d’un tema d’actualitat.
El temps per a la realització de la prova escrita serà de quaranta-cinc
minuts.
B) Prova oral: lectura del text, per l’aspirant, i resposta a les preguntes que
el tribunal li formuli.
El temps per a la realització de la prova oral serà aproximadament de
quinze minuts.
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Cada una de les proves es qualificarà d’«apte» o «no apte». És necessària
la qualificació d’«apte» en ambdues proves per tal que l’aspirant pugui superar
el requisit de competència en llengua castellana.
Aquesta prova de llengua castellana serà organitzada per la Conselleria
d’Educació i Cultura i es realitzarà el dia 28 de maig de 2007 en els llocs i horari que s’anunciaran oportunament. Amb aquesta finalitat, es nomenarà una
comissió formada per tres especialistes de llengua castellana del cos de funcionaris docents del grup A, en servei actiu a les Illes Balears, designats per la
Direcció General de Personal Docent, la qual proposarà els tribunals pertinents.
Quedaran exempts de la realització de la prova prevista en aquesta base
aquells aspirants que puguin acreditar la possessió del diploma superior d’espanyol com a llengua estrangera establert pel Reial decret 826/1988, de 20 de
juliol (BOE núm. 181, de 29-7-1988), modificat i completat pel Reial decret
1/1992, de 10 de gener (BOE núm. 13, de 15-1-1992), o que estiguin en possessió del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
En iniciar-se la fase prèvia, la comissió disposarà de la relació d’aspirants
exempts de la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana.
7.1.2 Llista definitiva d’aptes i no aptes de la prova de castellà.
La Comissió Avaluadora, una vegada finalitzada l’avaluació de competència escrita i oral de la llengua castellana, lliurarà a la Direcció General de
Personal Docent la llista definitiva dels aspirants declarats aptes i no aptes, en
els terminis que fixi aquesta mateixa Direcció General.
7.1.3 Publicació de la llista definitiva d’aptes i no aptes de la prova de castellà.
La Direcció General de Personal Docent farà pública, a les dependències
de la Conselleria d’Educació i Cultura, la llista d’aspirants estrangers declarats
aptes a les proves de competència en llengua castellana, set dies naturals abans
del dia fixat per a l’acte de presentació.
7.2 Fase d’oposició
7.2.1 Fase d’oposició en els procediments selectius d’accés a cossos de
grup superior.
Amb caràcter previ a l’inici de la prova, que s’ajustarà al que s’indica en
els paràgrafs següents, es realitzarà l’acte de presentació.
L’aspirant haurà de superar una prova oral que consistirà en l’exposició en
sessió pública d’un tema de l’especialitat a que s’accedeix, escollit per l’aspirant d’entre vuit elegits a l’atzar pel tribunal, dels corresponents al temari del
cos i de l’especialitat. Si existeix concordància entre la titulació acadèmica amb
la qual participa i l’especialitat a la qual aspira, el tema serà elegit d’entre nou
elegits a l’atzar pel tribunal. L’exposició es completarà amb un plantejament
didàctic del tema, referit a un determinat cicle o curs elegit lliurement per l’aspirant, indicant els objectius, continguts, activitats d’ensenyament i aprenentatge i d’avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.
Per a la seva realització el candidat disposarà d’un període de preparació
de dues hores de durada i podrà utilitzar el material que estimi oportú aportat per
ell mateix.
Per a l’exposició disposarà d’un màxim d’una hora, podrà utilitzar el
material auxiliar que consideri oportú i que haurà d’aportar ell mateix, així com
un guió que no excedirà d’un foli per una sola cara, i que, en acabar, entregarà
al tribunal.
Els Tribunals qualificaran aquesta prova de zero a deu punts. La superaran els aspirants que obtinguin un mínim de cinc punts.
En el cas de l’especialitat de Música del cos de secundària aquesta prova
constarà de dues parts:
PRIMERA PART. Consistirà en la realització d’un exercici de contingut
pràctic propi de l’especialitat que permeti comprovar que els aspirants tenen la
formació científica i el domini de les tècniques de treball necessàries per impartir les àrees o matèries pròpies de les especialitats a què opten. Aquesta prova
pràctica haurà de tenir una referència al contingut del temari respectiu i al nivell
d’ensenyament a impartir, d’acord amb les especificacions, les pautes i els criteris que es determinen a l’Annex 4 d’aquesta convocatòria. L’aspirant triarà
una opció d’entre dues de proposades pel tribunal i disposarà d’un temps màxim
de dues hores per al desenvolupament d’aquesta part de la prova, excepte que
per les característiques de l’exercici el tribunal determini una altra durada.
En les proves escrites es garantirà l’anonimat dels aspirants
SEGONA PART. L’aspirant haurà de superar una prova oral que consistirà en l’exposició en sessió pública d’un tema de l’especialitat a que s’accedeix,
escollit per l’aspirant d’entre vuit elegits a l’atzar pel tribunal, dels corresponents al temari del cos i de l’especialitat. Si existeix concordància entre la titu-
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lació acadèmica amb la qual participa i l’especialitat a la qual aspira, el tema
serà elegit d’entre nou elegits a l’atzar pel tribunal. L’exposició es completarà
amb un plantejament didàctic del tema, referit a un determinat cicle o curs elegit lliurement per l’aspirant, indicant els objectius, continguts, activitats d’ensenyament i aprenentatge i d’avaluació, així com els recursos necessaris per al
seu desenvolupament.
Per a la seva realització el candidat disposarà d’un període de preparació
de dues hores de durada i podrà utilitzar el material que estimi oportú aportat per
ell mateix.
Per a l’exposició disposarà d’un màxim d’una hora, podrà utilitzar el
material auxiliar que consideri oportú i que haurà d’aportar ell mateix, així com
un guió que no excedirà d’un foli per una sola cara, i que, en acabar, entregarà
al tribunal.
Els Tribunals qualificaran aquesta prova de zero a deu punts, amb un
màxim de cinc punts i un mínim d’un punt per a cada part. La superaran els aspirants que obtinguin un mínim de cinc punts i és requisit necessari haver-se presentat a les dues parts.
Finalitzada aquesta prova , els tribunals exposaran en els taulers d’anuncis dels locals on s’hagi realitzat, les puntuacions obtingudes pels aspirants que
l’hagin superat.
Els aspirants que la superin accediran a la fase de concurs.
Les comissions de selecció acumularan les places que no es cobreixin per
aquest procediment a les d’ingrés lliure.
7.2.2 Fase d’oposició en els procediments selectius d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb alguna discapacitat
Amb caràcter previ a l’inici de les proves, que s’ajustaran al que s’indica
en els apartats següents, es realitzarà l’acte de presentació en el qual s’entregarà la programació didàctica. Aquell aspirant que no l’entregui perdrà tots els
drets de poder participar en el procediment selectiu.
La fase d’oposició constarà d’única prova estructurada en dues parts que
no tindran caràcter eliminatori, Per poder aprovar la fase d’oposició serà requisit presentar-se a cada una de les parts de la prova. La superaran els aspirants
que obtinguin un mínim de 5 punts. El tribunal solament farà pública la nota
final i global de la prova.
PART A.
Tindrà per objecte la demostració dels coneixements específics necessaris
per impartir la docència. Consistirà en el desenvolupament, per escrit, d’un
tema elegit per l’aspirant d’entre un número de temes extrets a l’atzar pel tribunal, proporcional al número total de temes del temari de cada especialitat (els
temaris de música i arts escèniques se correspondran amb la part A, secció 1ª)
d’acord amb els següents criteris:
a) En aquelles especialitats que tenguin un número no superior a 25 temes,
s’escollirà entre tres temes.
b) En aquelles especialitats que tenguin un número superior a 25 temes i
inferior a 51, s’escollirà entre quatre temes.
c) En aquelles especialitats que tenguin un número superior a 50 temes,
s’escollirà entre cinc temes.
Per a la realització d’aquesta part A de la prova els aspirants disposaran
d’un màxim de dues hores.
PART B.
Tindrà per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica de l’aspirant i
el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent. Consistirà en la
presentació d’una programació didàctica i en l’elaboració i exposició oral d’una
unitat didàctica. En les especialitats de: Música del cos de mestres, Música del
cos de secundària i totes les especialitats del cos de música i arts escèniques,
aquesta part B inclourà un exercici de caràcter pràctic que s’ajustarà al disposat
a l’Annex 4.
B.1) Exposició i defensa d’una programació didàctica
L’aspirant exposarà oralment la programació didàctica davant del tribunal
quan sigui convocat a tal efecte. L’opositor podrà utilitzar un exemplar de la
programació aportat per ell mateix.
La programació farà referència al currículum d’una àrea, assignatura o
mòdul relacionats amb l’especialitat per la qual participa i es referirà a un curs
acadèmic complet dels nivells o etapes educatives atribuïdes a l’especialitat. En
aquesta s’haurà d’especificar els objectius, continguts, criteris d’avaluació, la
metodologia, l’ús adequat de les tecnologies de la informació i de la comunicació en l’especialitat, així com l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques
de recolzament educatiu. Aquesta programació podrà ser referida, pels aspirants
a ingrés en el cos de professors d’ensenyament secundari, a l’etapa de l’educació secundària obligatòria, al batxillerat o als cicles formatius de formació professional.
En l’especialitat d’educació infantil la programació haurà d’incloure el
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desenvolupament de les tres àrees d’educació infantil i no cal que es refereixi
necessàriament a un curs acadèmic complet.
En l’especialitat de primària la programació i les unitats didàctiques
podran incloure el desenvolupament curricular globalitzat d’algunes o de totes
les àrees atribuïdes a l’especialitat, i en aquest cas no caldrà que es refereixi
necessàriament a un curs acadèmic complet, o el desenvolupament d’una àrea
concreta a triar per l’opositor referit a un curs acadèmic complet..
En les especialitats de pedagogia terapèutica i d’audició i llenguatge del
cos de mestres, la programació consistirà en l’ elaboració d’un pla d’actuació
anual de l’equip de suport que haurà de tenir en compte les característiques del
centre, les necessitats dels alumnes, els criteris per a l’elaboració de les adaptacions curriculars individuals, l’organització del professorat de suport; com
també les actuacions en els distints àmbits de treball: en relació al centre, en
relació al professorat, i en relació als alumnes amb adaptacions curriculars individuals. A més, aquest pla d’actuació, comprendrà dotze actuacions diferenciades, amb alumnes, que tindran la consideració d’unitats didàctiques als efectes
del sorteig que s’especifica a l’apartat B2), sense perjudici que l’aspirant pugui
optar per elegir la unitat didàctica, per sorteig, del temari de l’especialitat. El pla
d’actuació haurà de tenir en compte la normativa vigent a les Illes Balears en la
data de publicació d’aquesta Resolució.
En l’especialitat de psicologia i pedagogia del cos de professors d’ensenyament secundari, l’aspirant elegirà entre presentar la programació d’un departament d’orientació a un IES o el pla general d’actuació d’un EOEP. Aquesta es
dividirà , com a mínim, en dotze programes d’actuació que tendran la consideració d’unitats didàctiques als efectes del sorteig que s’especifica a l’apartat
B.2), sense perjudici que l’aspirant pugui optar per elegir la unitat didàctica, per
sorteig, del temari de l’especialitat.
Per a les programacions es tindran en compte tots els aspectes dels currículums que estiguin vigents en aquesta comunitat autònoma en la data de publicació d’aquesta convocatòria tal com s’especifica a l’ANNEX 7.
Aquesta programació comprendrà un mínim de 12 unitats didàctiques i
tendrà un màxim de 60 folis numerats, format DIN-A4, per una sola cara, interlineat a doble espai amb lletra tipus Arial, de 12 punts de grandària. No s’admetrà cap programació amb més de 60 folis.
En el cas de totes les especialitats d’idiomes moderns, la programació es
presentarà en el respectiu idioma.
La presentació i defensa oral de la programació tendrà una duració màxima de 30 minuts.
B.2) Preparació i exposició d’una unitat didàctica.
La preparació i exposició oral davant el tribunal, d’una unitat didàctica,
estarà relacionada amb la programació presentada per l’aspirant. L’aspirant elegirà, el contingut de la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell
mateix, de la seva pròpia programació
En l’elaboració de la unitat didàctica hauran de concretar-se els objectius
d’aprenentatge que es pretenen aconseguir, els continguts, les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es volen plantejar en l’aula i els seus procediments d’avaluació.
L’aspirant disposarà d’una hora per a la preparació de la unitat didàctica,
i podrà utilitzar el material que consideri oportú, aportat per ell mateix. Per a
l’exposició de la unitat didàctica, l’aspirant podrà utilitzar el material auxiliar
que consideri oportú i que haurà d’aportar ell mateix, així com un guió que no
excedirà d’un foli per una sola cara, i que, en acabar, entregarà al tribunal.
L’exposició i defensa de la unitat didàctica tendrà una duració màxima de
30 minuts.
B.3) Exercici de caràcter pràctic.
En el cas de les especialitats de: Música del cos de mestres, Música del
cos de secundària i totes les especialitats del cos de música i arts escèniques,
aquesta PART B inclourà un exercici de caràcter pràctic que s’ajustarà al disposat a l’Annex 4. L’aspirant triarà una opció d’entre dues proposades pel tribunal.
Els aspirants disposaran d’un màxim de dues hores en la forma que determinin
els tribunals per a la realització d’aquest exercici, excepte que per les característiques de la prova determinin una altra durada.
En els exercicis escrits es garantirà l’anonimat de l’aspirant.
7.2.2.1 Qualificació de la fase d’oposició
La qualificació de cada una de les distintes parts de la prova serà de 0 a
10 punts i tendrà el següent valor en la qualificació final:
PART A:
4 punts
PART B.1: 3 punts
PART B.2: 3 punts
Per a les especialitats de Música del cos de mestres, i de Música del cos
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de secundària, la valoració serà la següent:
PART A:
4 punts
PART B.1: 2 punts
PART B.2: 2 punts
PART B.3: 2 punts
Per a totes les especialitats del cos de música i arts escèniques, la valoració serà la següent:
PART A:
4 punts
PART B.1: 1 punts
PART B.2: 2 punts
PART B.3: 3 punts
Finalitzada la fase d’oposició, els tribunals exposaran en el tauler d’anuncis dels centres on s’ha realitzat la prova, la llista amb les puntuació final i global obtinguda pels aspirants avaluats en aquesta prova.
La superaran els aspirants que obtinguin un mínim de 5 punts.
7.2.2.2 Criteris de valoració de la fase d’oposició.
Les comissions de selecció faran públics els criteris de valoració de la
prova de la fase d’oposició en el tauler d’anuncis de la seu on es celebri el procés selectiu almenys amb 48 hores d’antelació a l’inici de les proves. En aquests
criteris de valoració s’especificaran els criteris amb els quals els tribunals avaluaran cada una de les parts de la prova, així com la puntuació màxima per a
cada una de les parts de la prova.
Aquests criteris d’avaluació tindran com objectiu comprovar de forma
diferenciada dues dimensions:
a) Els coneixements de l’aspirant sobre l’especialitat docent, tant cientificotècnics com metodològics.
b) Les habilitats i competències necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on ha de desenvolupar la tasca docent, com són, entre d’altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a resoldre conflictes, la capacitat d’anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l’alumnat i la transversalitat dels aprenentatges.
7.3 Fase de concurs.
Únicament participaran a la fase de concurs aquells aspirants que hagin
obtingut una puntuació igual o superior a cinc punts en la fase d’oposició.
Fent ús del full d’autobarem que facilitaran els tribunals corresponents,
els aspirants que superin la fase d’oposició al·legaran, a l’acte en què siguin
convocats pels tribunals a aquest efecte, tots els mèrits que considerin oportuns,
d’acord amb el procediment pel qual participen i segons els barems que es publiquen als annexos 1 i 2 d’aquesta convocatòria i lliuraran al tribunal per a la seva
valoració els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem. El tribunal custodiarà aquesta documentació fins a l’acabament de la
fase de concurs. Posteriorment la lliurarà a la corresponent Comissió de
Selecció.
Només es podran puntuar aquells mèrits que siguin degudament justificats
mitjançant la documentació que es determina en els annexos citats i relativa a
mèrits acomplits abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies
de participació en la convocatòria.
Els tribunals faran públics els resultats de la valoració dels mèrits, per
apartats i subapartats, al tauler d’anuncis del local on es realitzi el procediment
selectiu i obriran un termini de quaranta-vuit hores per a la presentació de reclamacions davant el president del tribunal.
Els tribunals, després de resoldre les al·legacions presentades, en publicaran la resolució al mateix lloc, elevaran a definitives les puntuacions de la fase
de concurs i les trametran a la respectiva Comissió de Selecció, juntament amb
les notes de la fase d’oposició.
Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar
recurs d’alçada, en el termini d’un mes, davant el director general de Personal
Docent, segons el que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
La recuperació de la documentació dels aspirants s’efectuarà en el lloc i
en el termini que indiqui la Resolució per la qual es publiquin les llistes d’aspirants que aprovin el procediment selectiu, llevat que algú presenti una reclamació; en aquest cas, l’Administració podrà retenir-la a efectes de comprovació o
prova. En cap cas no es retornarà el full d’autobarem. Quan no s’hagi retirat la
documentació en el termini que s’assenyali, s’entendrà que els aspirants en
renuncien a la recuperació. Un cop retirada la documentació, els aspirants no
podran efectuar cap reclamació pel que fa a aquest aspecte.
7.4 Normes generals.
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7.4.1 Qualificacions.
En cada una de les proves o exercicis que s’hagin de qualificar diferenciadament, la puntuació de cada aspirant serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents del tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels
tribunals als aspirants, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i
es calcularà la puntuació mitjana entre les tres restants.
Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades atorgades pels membres del tribunal es calcularan amb una aproximació fins a les deu
mil·lèsimes.
Per tal de garantir la distribució de la puntuació establerta de les proves a
què es fa esment a les bases 7.2.1 i 7.2.2 cada membre del tribunal valorarà de
manera diferenciada, de zero a cinc punts, o de zero a deu punts, segons correspongui, cada una de les parts o proves respectives, se’n calcularà la mitjana aritmètica i tot seguit es transformarà aquesta xifra en el total que correspongui. Les
actes que hagin de constar a l’expedient administratiu de cada tribunal reflectiran diferenciadament la puntuació atorgada pel tribunal a cadascuna de les parts
o proves esmentades.
7.4.2 Temaris.
D’acord amb la disposició transitòria segona del Reial decret 276/2007,
de 23 de febrer, en els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos de funcionaris docents convocats a l’empara de l’oferta d’ocupació pública relativa a
l’any 2007 i fins i tant no s’aprovin els corresponents temaris, seran d’aplicació
les parts A dels temaris determinats per les Ordres que s’indiquen a continuació,
quedant sense vigència la part B de les citades Ordres i les seves modificacions
posteriors:
Ordre de 9 de setembre de 1993 , per la qual s’aproven els temaris que han
de regir en els procediments d’ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels cossos de mestres, professors d’ensenyament secundari i professors d’escoles oficials d’idiomes (BOE núm. 226,
de 21-09-1993).
Ordre de 21 d’octubre de 1993 , per la qual s’aprova el temari de llengua
catalana i literatura en les convocatòries d’ingrés, adquisició de l’especialitat i
mobilitat del cos de professors d’ensenyament secundari (BOE núm. 258, de 2810-1993).
Ordre d’1 de febrer de 1996 , per la qual s’aproven els temaris que han de
regir en els procediments d’ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat
per a determinades especialitats dels cossos de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional (BOE núm. 38, de 13-021996).
Ordre ECD/310/2002, de 15 de febrer, pel que s’aproven els temaris que
han de regir en el procediments selectius per al ingrés i accés al cos de professors de música i arts escèniques i per a l’adquisició de noves especialitats pels
funcionaris de l’esmentat cos (BOE núm. 43 de 19 de febrer de 2002).
Ordre ECI/592/2007, de 12 de març, per la qual s’aprova el temari que ha
de regir en el procediment d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats, per
a l’especialitat de Primària en el Cos de Mestres, regulada pel Reial decret
276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 64, de 15 de març de 2007). Atès que, el
Reial decret 276/2007 a la Disposició transitòria segona, apartat 3, estableix la
possibilitat que en les Administracions educatives amb llengua cooficial es
puguin incorporar altres continguts relatius a la pròpia llengua cooficial, la
Conselleria d’Educació i Cultura amb el vistiplau dels sindicats presents a la
Mesa Sectorial d’Educació ha resolt modificar únicament el tema número 14
(veure annex 8).
7.4.3 Lectura pública dels exercicis.
Totes les proves d’exposició oral davant dels tribunals tindran caràcter
públic en la forma que determini cada tribunal.
Les proves escrites no tindran lectura pública, en aquests casos el tribunal
garantirà l’anonimat dels aspirants.
7.5 Funcionaris d’organismes internacionals.
De conformitat amb el que determina el Reial decret 182/1993, de 5 de
febrer (BOE núm. 46, de 23.2.1993), els aspirants que tenguin la condició de
funcionari d’organismes internacionals i tenguin la nacionalitat espanyola, quedaran exempts de la realització d’aquelles proves que la Comissió Permanent
d’Homologació, creada per l’esmentat Reial decret, consideri que tenen com a
objecte l’acreditació de coneixements ja exigits per ocupar els seus llocs de treball d’origen en l’organisme internacional corresponent.
Amb aquesta finalitat, caldrà adjuntar la certificació d’homologació prevista a l’article 7 del Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, a la sol·licitud de par-
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ticipació en el procediment selectiu o, amb caràcter excepcional, caldrà lliurarla al tribunal assignat a l’aspirant, amb anterioritat a l’inici de les proves corresponents.
Aquells aspirants que es puguin acollir al que es determina en aquesta
base 7.5, i quedin exempts de la realització d’alguna prova, seran valorats en la
prova corresponent amb la qualificació mínima exigida en la convocatòria per a
superar-la.
D’altra banda, aquests aspirants podran renunciar a la qualificació mínima i realitzar la prova esmentada en igualtat de condicions que la resta d’aspirants que participen pel procediment d’ingrés lliure. La renúncia en qüestió
haurà de ser formulada per escrit amb anterioritat a l’inici de les proves del procediment selectiu.
Vuitena.- Superació del procediment selectiu dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques.
8.1 Procediments d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb alguna discapacitat.
Superaran aquest procediment i seran seleccionats per a la realització de
la fase de pràctiques els aspirants aprovats que, una vegada ordenats segons la
puntuació global assignada, els correspongui un número d’ordre igual o inferior
al nombre de places assignades per a cadascun d’aquests procediments.
Per tal d’obtenir la puntuació global de tot el procediment selectiu, cada
comissió de selecció ponderarà en un 60% la puntuació obtenguda en la fase
d’oposició i en un 40% la puntuació obtenguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada serà la suma de les puntuacions obtengudes en la fase
d’oposició i concurs un cop realitzada la ponderació.
8.2 Procediments d’accés a cossos docents de grup superior.
Superaran aquests procediments aquells aspirants que obtenguin almenys
cinc punts en la valoració de la prova i als quals, ordenats segons la suma de les
puntuacions obtengudes en la valoració dels mèrits i en la prova, els correspongui un número d’ordre igual o inferior al nombre de places convocades per a
cadascun d’aquests procediments. La ponderació de les fases d’oposició i concurs per formar la puntuació global serà d’un 55% per a la fase d’oposició i un
45% per a la fase de concurs.
8.3 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d’aspirants seleccionats.
De conformitat amb el que s’estableix a la base 5.7.1 d’aquesta convocatòria, correspon a les comissions de selecció l’agregació i, si és el cas, la ponderació de les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments
selectius, l’ordenació dels aspirants d’acord amb les puntuacions globals obtengudes i la declaració dels aspirants que hagin superat aquests procediments
selectius.
A aquests efectes, les comissions tendran en compte el que tot seguit es
disposa:
8.3.1 Agregació de les puntuacions.
Les comissions de selecció, després de rebre les puntuacions atorgades
pels tribunals, un cop feta la ponderació corresponent, si pertoca, agregaran les
puntuacions de la fase de concurs als aspirants que hagin obtengut les puntuacions mínimes exigides en cada procediment, els ordenaran segons les puntuacions globals obtengudes i determinaran aquells aspirants que han superat els
corresponents procediments, d’acord amb el que s’estableix a les bases 8.1 i 8.2
d’aquesta convocatòria.
8.3.2 Desempats.
En cas que en procedir a l’ordenació dels aspirants d’acord amb les puntuacions globals obtengudes s’hi produeixin empats, la Comissió els resoldrà
atenent successivament els criteris següents:
Per a aquells aspirants que participen pel procediment d’ingrés lliure i
reserva per a aspirants minusvàlids:
a) Major puntuació en la fase d’oposició.
b) Major puntuació en cadascun dels exercicis de la fase d’oposició, per
l’ordre en què s’hagin realitzat.
c) Major puntuació en els apartats del barem dels mèrits, per l’ordre en
què aquests figuren en la convocatòria.
d) Major puntuació en els subapartats del barem dels mèrits, per l’ordre en
què aquests figuren en la convocatòria.
En cas de continuar l’empat, tenint en compte els quatre apartats anteriors,
la comissió realitzarà una prova als aspirants empatats, que consistirà en el desenvolupament per escrit d’un tema extret a l’atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat.
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Per a aquells aspirants que participen pels procediments d’accés a cossos
de grup superior:
a) Major puntuació en la prova.
b) Major puntuació en la valoració de l’apartat 1 del barem de l’annex 2
d’aquesta convocatòria.
c) Major puntuació en la valoració de l’apartat 2 del barem de l’annex 2
d’aquesta convocatòria.
d) Major puntuació en la valoració de l’apartat 3 del barem de l’annex 2
d’aquesta convocatòria.
e) Major puntuació en els subapartats dels apartats 1, 2 i 3 del barem de
l’annex 2 per l’ordre en què aquests figuren en la convocatòria.
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xercici de la professió en el cos corresponent.
b) Dues fotocòpies del document nacional d’identitat vigent. En el cas de
ser nacional d’un altre estat membre de la Unió Europea, caldrà presentar fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si hi manca, fotocòpia
del passaport.
c) Títol professional d’especialització didàctica, o certificat d’aptitud
pedagògica expedit per un institut de ciències de l’educació o, si s’escau, documentació justificativa acreditativa de l’exempció d’aquest requisit segons el que
s’estableix a la base 2.2.1.b) d’aquesta convocatòria.

En cas de continuar l’empat, tenint en compte els cinc apartats anteriors,
la comissió realitzarà una prova als aspirants empatats, que consistirà en el desenvolupament per escrit d’un tema extret a l’atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat.

Quan, en substitució del títol professional d’especialització didàctica o del
certificat d’aptitud pedagògica, s’al·legui experiència docent prèvia durant dos
cursos acadèmics complets, o durant dotze mesos exercits en períodes discontinus, s’acreditarà aquest fet, si es tracta d’un centre públic, mitjançant certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, en la qual
consti el número de registre personal i l’especialitat.

8.3.3 Acumulació de places sobrants.
Abans de determinar els aspirants que han superat el procés selectiu
corresponent a l’ingrés lliure, les comissions agregaran a les places inicialment
assignades a aquest procediment totes les places dels diferents accessos que
hagin quedat lliures.

Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat, l’esmentada certificació haurà de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.

8.3.4 Número màxim d’aprovats.
En cap cas les comissions no podran declarar que ha superat el procediment selectiu un nombre d’aspirants superior al nombre de places assignades.

De conformitat amb el que estableix la base segona d’aquesta convocatòria, queden exempts de presentar aquest document els aspirants que posseeixin
el títol de mestre, diplomat en professorat d’educació general bàsica, mestre
d’ensenyament primari, llicenciat en pedagogia i del cos de professors de música i arts escèniques.

8.3.5 Llista d’aspirants seleccionats i exposició pública.
Les Comissions de Selecció, finalitzades les actuacions que es refereixen
en els apartats anteriors, elaboraran la llista d’aspirants seleccionats. Amb
aquesta finalitat, confeccionaran una llista d’aspirants seleccionats de la seva
especialitat, en la qual figuraran, en primer lloc els que hagin accedit des de cossos de distint grup i, en segon lloc, la resta dels aspirants que hagin superat les
fases de concurs i oposició. Dintre de cadascun d’aquests grups, els aspirants
seleccionats s’ordenaran d’acord amb l’establert en les bases anteriors.
D’aquestes actuacions aixecaran acta que adjuntaran a les llistes esmentades al paràgraf anterior.
Les comissions de selecció exposaran, en els taulers d’anuncis de la
Direcció General de Personal Docent i de les Delegacions territorials de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, les llistes a què es refereix l’apartat anterior
i oferiran un termini de dos dies hàbils per presentar reclamacions. Un cop resoltes les reclamacions, publicaran la llista definitiva a les mateixes dependències
i l’elevaran a la Direcció General de Personal Docent.
8.3.6 Publicació al BOIB.
La Direcció General de Personal Docent, finalitzada l’actuació de les
comissions, confeccionarà una llista única per especialitats amb tots els aspirants que hagin superat el procediment selectiu. En aquesta llista figuraran, en
primer lloc, els que procedeixen de grup diferent i, en segon lloc, la resta d’aspirants que hagin superat el procediment selectiu. Dins de cada un d’aquests
grups els aspirants s’ordenaran tenint en compte el que s’estableix a les bases
anteriors. La Direcció General de Personal Docent publicarà al BOIB les llistes
úniques d’aspirants seleccionats, per cossos i especialitats, ordenades d’acord
amb el que s’especifica a la base anterior.
8.3.7 Exempcions i renúncies.
L’exempció de la realització de la fase de pràctiques o la renúncia als drets
derivats de la participació en el procediment selectiu no podran comportar la
modificació del nombre de places assignades a la resta d’aspirants.
Novena.- Presentació de documents dels aspirants que han superat els procediments selectius
9.1 Termini.
En el termini de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la
publicació al BOIB de la llista d’aspirants seleccionats a què fa referència la
base 8.3.6 d’aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar a la Direcció
General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació
acadèmica original acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a
la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, acompanyada del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d’expedició
del títol, o, en tot cas, fotocòpia compulsada de la documentació esmentada.
Si la titulació ha estat obtenguda a l’estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l’e-

d) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de la
docència.
e) Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant
expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se
inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a Annex 5 en aquesta convocatòria.
Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada, o promesa, de no estar sotmesos a sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el
seu Estat d’origen, segons el model que figura com a Annex 5 a aquesta convocatòria.
f) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb
alguna discapacitat hauran de presentar certificació dels òrgans competents del
Ministeri de Treball i Afers Socials o de l’Administració autonòmica corresponent, en què consti que compleixen les condicions exigides a la base 2.3 d’aquesta convocatòria i que aquestes són compatibles amb el desenvolupament de
les activitats i funcions realitzades habitualment pels funcionaris del cos i especialitat en què aspiren a ingressar.
g) Fotocòpia compulsada o certificació acreditativa del coneixement de la
llengua catalana.
9.2 Exempcions.
Els que tenguin la condició de funcionari públic de carrera en situació de
servei actiu estaran exempts de justificar documentalment les condicions i els
requisits ja demostrats per a obtenir el seu nomenament anterior, i hauran de presentar en aquest cas:
a) Una certificació o full de serveis de l’organisme del qual depenguin, on
es consignaran expressament les dades següents:
-Indicació del cos al qual pertany, especialitat, número de registre personal assignat i si es troba en servei actiu
-Nombre d’anys com a funcionari de carrera
-Lloc i data de naixement
-Títol acadèmic i data d’expedició
b) Fotocòpia del document nacional d’identitat vigent.
Quan les certificacions o els fulls de serveis es refereixin als professors
que han participat pel procediment d’accés a cossos docents de grup superior,
aquestes reflectiran expressament que els aspirants compleixen tots els requisits
que s’exigeixen per participar per aquest procediment.
Quan a les certificacions no es pugui fer constar alguna de les dades
assenyalades a l’anterior apartat a) perquè no figuren als expedients personals
dels interessats, aquests hauran de trametre separadament el document que l’acrediti, tal com assenyala la base anterior.
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9.3 Causes d’exclusió.
Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells en els quals s’observi, a partir de
la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base segona d’aquesta convocatòria, no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per
falsedat en la sol·licitud inicial de participació.
Desena.- Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals
10.1 Nomenament.
Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu que compleixin les
condicions requerides per a l’ingrés o l’accés al cos respectiu i que no estiguin
exempts de la realització de la fase de pràctiques o que, sent exempts, hagin fet
sol·licitud expressa d’incorporar-s’hi seran nomenats funcionaris en pràctiques.
Aquests aspirants hauran de realitzar les pràctiques a les destinacions que els
adjudicarà la Direcció General de Personal Docent. La data de la presa de possessió a la destinació adjudicada serà l’1 de setembre de 2007 per a tots els cossos. Els qui en el termini dels dos dies següents al de les dates esmentades no
s’incorporin a les destinacions adjudicades, s’entendrà que renuncien a tots els
drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment
selectiu.
Als aspirants seleccionats se’ls adjudicarà destinació provisional tenint en
compte el número d’ordre obtengut a la llista única i d’acord amb les preferències manifestades el mateix dia de les adjudicacions que se faran, en data, lloc i
forma a determinar per la Direcció General de Personal Docent.
10.2 Opcions.
Els aspirants que participin i superin el procediment selectiu per a l’ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions
educatives hauran d’optar per una, de manera que renunciaran a tots els drets
que els puguin correspondre per la seva participació en les restants. En el cas de
no realitzar aquesta opció, l’acceptació del primer nomenament s’entendrà com
a renúncia tàcita a les restants.
Els aspirants que superin el procediment selectiu en dos cossos o en dues
especialitats del mateix cos, hauran d’efectuar l’opció corresponent per a la realització de la fase de pràctiques en una sola especialitat, mitjançant una sol·licitud que es presentarà davant la Direcció General de Personal Docent en el termini de tres dies hàbils a partir de la publicació de les llistes definitives esmentades a la base 8.3.5. La superació d’aquesta fase de pràctiques tendrà validesa
per a l’ingrés a ambdós cossos o especialitats. En el cas de no realitzar aquesta
opció, s’entendrà que opten pel primer cos o especialitat segons l’ordre en que
apareixen a la base primera d’aquesta convocatòria.
Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase
de pràctiques en haver accedit pels procediments que s’especifiquen a la base
2.4 d’aquesta convocatòria, i aquells que acreditin haver prestat serveis, com a
mínim, durant un curs escolar com a funcionaris docents de carrera podran
optar, en el termini de tres dies hàbils a partir de la publicació de la llista definitiva esmentada a la base 8.3.5, a ser nomenats funcionaris en pràctiques,
incorporar-se a la destinació adjudicada, i quedar exempts de l’avaluació. Els
aspirants que s’acullin a l’opció esmentada hauran de romandre en aquesta
situació fins al nomenament com a funcionaris de carrera del cos al qual ha
accedit.
Els qui, en el termini esmentat, no realitzin l’opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques romandran en els cossos d’origen fins que no siguin
nomenats funcionaris de carrera amb la resta d’aspirants seleccionats de la seva
promoció.
Els candidats que, havent superat els procediments selectius, estiguin
prestant serveis remunerats en l’Administració com a funcionaris de carrera o
com a personal laboral, sense perjudici de la situació administrativa o laboral
que d’acord amb la normativa vigent els correspongui, hauran de formular l’opció per a la percepció de les remuneracions durant la seva condició de funcionaris en pràctiques, de conformitat amb el previst en el Reial decret 456/1986
de 10 de febrer (BOE del 6 de març), modificat pel Reial decret 213/2003, de
21 de febrer (BOE de 1 de març). Aquesta opció s’ha de realitzar en el termini
de tres dies hàbils a partir de la publicació de les llistes definitives esmentades
a la base 8.3.5. S’entendrà que els que no la realitzin en aquest termini opten per
les retribucions corresponents a la plaça obtinguda en aquesta convocatòria.
10.3 Règim jurídic administratiu.
Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al
nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels
aspirants seleccionats serà el de funcionaris en pràctiques, sempre que estiguin
ocupant un lloc de treball docent.
10.4 Destinació.
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Les destinacions que s’adjudiquin als aspirants seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques tendran caràcter provisional, en funció de les
necessitats del servei i correspondran a les places de l’especialitat per la qual
han superat el procediment selectiu sempre que sigui possible.
Els aspirants que es nomenin funcionaris en pràctiques, i aquells que, sent
exempts de la realització de la fase de pràctiques, han fet l’opció de romandre
en els cossos d’origen, queden obligats a participar en els successius concursos
de provisió de llocs de treball docents que es convoquin, fins a obtenir la primera destinació definitiva en centres de les Illes Balears, en la forma que determinin les convocatòries respectives.
Onzena.- Fase de pràctiques
11.1 Lloc i durada.
La fase de pràctiques serà tutelada i tendrà per objecte la valoració de
l’aptitud per a la docència dels aspirants que han estat seleccionats.
Es realitzarà a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l’exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques serà de cinc mesos d’activitat docent i el desenvolupament vendrà determinat per la norma de la Conselleria d’Educació i Cultura
que la reguli.
Aquesta fase començarà amb l’inici del curs escolar 2007-2008, llevat
d’aquells casos en què les necessitats docents exigeixin el començament en una
altra data. En aquest cas, l’Administració determinarà la incorporació a la fase
de pràctiques, com a màxim, a l’inici del segon trimestre del curs escolar.
11.2 Activitats.
La fase de pràctiques podrà incloure activitats d’inserció en el lloc de treball i de formació, programades per l’Administració educativa. Les comissions
qualificadores podran sol·licitar als aspirants un informe final per tal que valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la
seva activitat.
11.3 Avaluació.
Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluaran
cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació
d’apte o no apte.
Per a la valoració de cadascun dels aspirants, les comissions tendran en
compte els criteris que es determinin en la normativa de regulació de la fase de
pràctiques i, en tot cas, els informes del professor tutor, del director del centre
on l’aspirant hagi realitzat la fase de pràctiques i, si escau, dels responsables de
les activitats de formació programades.
Els aspirants que siguin declarats no aptes podran repetir, per una única
vegada, la realització de la fase de pràctiques. En aquest últim cas, el número
d’ordre que ocuparà serà l’immediat següent al corresponent al darrer aspirant
seleccionat per la mateixa especialitat de la promoció a la qual s’incorpora. Els
que no s’incorporin per a repetir la realització de la fase de pràctiques o aquells
que siguin declarats no aptes una segona vegada perdran tots els drets al seu
nomenament com a funcionari de carrera. La pèrdua d’aquests drets serà declarada per l’autoritat convocant mitjançant Resolució motivada.
11.4 Exempts.
Quedaran exempts de l’avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin
prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera,
d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 30 del Reglament aprovat pel
Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.
Dotzena.- Nomenament de funcionaris de carrera i assignació de destinació definitiva.
12.1 Nomenament.
Un cop finalitzada la fase de pràctiques, la Direcció General de Personal
Docent publicarà al BOIB les llistes definitives de seleccionats i aprovarà els
expedients dels procediments selectius. Els expedients esmentats es trametran al
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, que procedirà al nomenament com a
funcionaris de carrera dels cossos corresponents dels aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, i d’aquells exempts de la seva realització. El nomenament tendrà efectes des del dia de l’inici del curs escolar següent a aquell en què
van ser nomenats funcionaris en pràctiques.
Fins al nomenament com a funcionaris de carrera el règim jurídico administratiu dels aspirants seleccionats serà el de funcionaris en pràctiques.
12.2 Destinació definitiva.
Els professors dels cossos seleccionats en aquesta convocatòria hauran de
participar obligatòriament en tots els concursos de trasllats que successivament
es convoquin amb posterioritat a la data de nomenament de funcionaris en pràc-
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tiques fins que assoleixin la primera destinació definitiva en un centre públic de
les Illes Balears. Mentrestant, continuaran, en expectativa de destinació, adscrits
a la plaça adjudicada per a la realització de la fase de pràctiques o a una altra
destinació provisional.
No obstant això, queden exceptuats del que disposa el paràgraf anterior
els qui, procedents del cos de mestres, hagin accedit al cos de professors d’ensenyament secundari d’acord amb el que disposa la base 2.4 d’aquesta Ordre, i
es trobin prestant serveis en la mateixa especialitat, amb caràcter definitiu, en el
primer cicle de l’ensenyament secundari obligatori en l’àmbit de gestió de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. En aquest cas, segons l’article 36.6 del
Reglament d’ingrés, podran optar en el pròxim concurs de trasllats per seguir en
la mateixa plaça, que es podrà requalificar com a de secundària.
TÍTOL 2
Procediment d’adquisició de noves especialitats
Es convoca un procediment per a l’adquisició de noves especialitats. Hi
poden participar els funcionaris de carrera del cos de professors d’ensenyament
secundari, del cos de professors de música i arts escèniques i del cos de mestres
que vulguin adquirir una nova especialitat, de conformitat amb el que s’estableix a les bases següents.
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15.5 Llista d’admesos i exclosos.
La publicació de les llistes provisionals i definitives d’aspirants admesos
i exclosos s’ajustarà al que s’estableix a la base quarta del títol 1 d’aquesta convocatòria.
Setzena.- Òrgans de selecció
Els òrgans de selecció nomenats per valorar aquest procediment d’adquisició de noves especialitats seran els que s’estableixen a la base cinquena del
títol 1 d’aquesta convocatòria i tendran les mateixes funcions que s’hi indiquen.
Dessetena.- Inici i desenvolupament de les proves
El procediment selectiu començarà a partir de 25 de juny de 2007.
Amb anterioritat a aquesta data, i sempre amb set dies naturals d’antelació com a mínim, la Direcció General de Personal Docent publicarà al BOIB la
Resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, la data, l’hora i el lloc
on es realitzaran l’acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.
Aquells que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de
força major, degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal, seran
exclosos del procediment selectiu.
El desenvolupament del procediment s’ajustarà al que es determina a la
base sisena d’aquesta convocatòria.

Tretzena.- Normes generals.
Les especialitats que es podran adquirir mitjançant el procediment que es
regula en aquest títol seran les mateixes que es convoquen a la base 1.1 d’aquesta convocatòria.
En aquest procediment és d’aplicació el Reglament d’accés, aprovat pel
Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.
Catorzena.- Requisits dels aspirants.
Per tal de poder participar en aquest procediment, l’aspirant haurà de ser
funcionari de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari, del cos de
professors de música i arts escèniques i del cos de mestres amb destinació dins
l’àmbit de gestió d’aquesta Conselleria.
En el cas de funcionaris en situació d’excedència voluntària, serveis especials, suspensió d’ocupació i funcionaris adscrits a places a l’exterior, o en circumstàncies anàlogues, el compliment d’aquest requisit s’entendrà referit al
centre on van tenir l’última destinació.
Reunir els requisits que s’exigeixen per a l’ingrés lliure en l’especialitat
que es vol adquirir.
Aquestes condicions s’han de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Quinzena.- Sol·licituds i termini de presentació.
15.1 Procediment i documentació.
Els qui desitgin prendre part en aquest procediment selectiu hauran de
presentar una sol·licitud, que es trobarà a disposició dels interessats a la
Direcció General de Personal Docent, a les delegacions territorials de Menorca,
d’Eivissa i Formentera i a la pàgina d’Internet de la Direcció General de
Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), d’acord amb el que s’especifica a la
base 3.1 del títol 1 d’aquesta convocatòria, la qual haurà d’anar acompanyada
d’una fotocòpia del document nacional d’identitat vigent o del document acreditatiu de la nacionalitat i de la fotocòpia compulsada del títol al·legat per a la
participació en aquest procediment, com també del document acreditatiu d’haver abonat els drets d’examen.
Cadascun dels aspirants haurà de consignar a la casella corresponent de la
sol·licitud de participació el codi 5 corresponent al procediment d’adquisició de
noves especialitats, i també el cos al qual pertany.
15.2 Drets d’examen.
Els drets d’examen seran els que s’estableixen a la base 3.6 del títol 1 d’aquesta convocatòria i s’hauran d’abonar d’acord amb el que es disposa a la base
esmentada.
15.3 Presentació de la sol·licitud de participació.
Les sol·licituds de participació s’adreçaran a la Direcció General de
Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Cultura, i podran presentar-se en
els llocs que s’especifiquen a la base 3.8 del títol 1 d’aquesta convocatòria.
15.4 Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir del següent a la publicació d’aquesta Ordre.

La prova s’ajustarà al que determina la base devuitena.
Quan no es nomenin tribunals específics per valorar aquest procediment,
els aspirants que hi participin actuaran després dels aspirants que participin pels
procediments d’ingrés i/o d’accés.
Devuitena.- Sistema de selecció
Amb caràcter previ a l’inici de les proves, que s’ajustarà al que s’indica
en els paràgrafs següents, es realitzarà l’acte de presentació.
La prova consistirà en l’exposició oral d’un tema de l’especialitat a la qual
s’opta, elegit per l’aspirant, d’entre els extrets a l’atzar pel tribunal, proporcional al nombre de temes del temari de cada especialitat:
a) En aquelles especialitats que tenguin un número igual o inferior a 25
temes, s’escollirà entre 3 temes.
b)En aquelles especialitats que tenguin un número superior a 25 temes i
inferior a 51, s’escollirà entre 4 temes.
c)En aquelles especialitats que tenguin un número superior a 50 temes,
s’escollirà entre 5 temes.
L’exposició es completarà amb un plantejament didàctic del tema, referit
a un determinat cicle o curs elegit lliurement per l’aspirant, indicant els objectius, continguts, activitats d’ensenyament i aprenentatge i d’avaluació, així com
els recursos necessaris per al seu desenvolupament.
Per a la seva realització el candidat disposarà d’un període de preparació
de dues hores de durada i podrà utilitzar el material que estimi oportú aportat per
ell mateix.
Per a l’exposició disposarà d’un màxim d’una hora, podrà utilitzar el
material auxiliar que consideri oportú i que haurà d’aportar ell mateix, així com
un guió que no excedirà d’un foli per una sola cara, i que, en acabar, entregarà
al tribunal.
En el cas de les especialitats de Música del cos de mestres i Música del
cos de secundària aquesta prova constarà de dues parts:
PRIMERA PART. Consistirà en la realització d’un exercici de contingut
pràctic propi de l’especialitat que permeti comprovar que els aspirants tenen la
formació científica i el domini de les tècniques de treball necessàries per impartir les àrees o matèries pròpies de les especialitats a què opten. Aquesta prova
pràctica haurà de tenir una referència al contingut del temari respectiu i al nivell
d’ensenyament a impartir, d’acord amb les especificacions, les pautes i els criteris que es determinen a l’Annex 4 d’aquesta convocatòria. L’aspirant triarà
una opció d’entre dues de proposades pel tribunal i disposarà d’un temps màxim
de dues hores per al desenvolupament d’aquesta part de la prova, excepte que
per les característiques de l’exercici el tribunal determini una altra durada.
En les proves escrites es garantirà l’anonimat dels aspirants
SEGONA PART. Consistirà en l’exposició oral d’un tema de l’especialitat a la qual s’opta, elegit per l’aspirant, d’entre els extrets a l’atzar pel tribunal,
proporcional al nombre de temes del temari de cada especialitat:
a) En aquelles especialitats que tenguin un número igual o inferior a 25
temes, s’escollirà entre 3 temes.
b)En aquelles especialitats que tenguin un número superior a 25 temes i
inferior a 51, s’escollirà entre 4 temes.
c)En aquelles especialitats que tenguin un número superior a 50 temes,
s’escollirà entre 5 temes.
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L’exposició es completarà amb un plantejament didàctic del tema, referit a un determinat cicle o curs elegit lliurement per l’aspirant, indicant els objectius,
continguts, activitats d’ensenyament i aprenentatge i d’avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.
Per a la seva realització el candidat disposarà d’un període de preparació de dues hores de durada i podrà utilitzar el material que estimi oportú aportat per
ell mateix.
Per a l’exposició disposarà d’un màxim d’una hora, podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que haurà d’aportar ell mateix, així com un guió
que no excedirà d’un foli per una sola cara, i que, en acabar, entregarà al tribunal.
El tribunal només qualificarà els participants que s’hagin presentat a les dues parts.
Denovena.- Qualificació.
19.1 Qualificació.
Cadascun dels aspirants serà qualificat pel tribunal d’apte o no apte, i adquiriran la nova especialitat únicament els aspirants qualificats amb apte.
19.2 Publicació.
Les Comissions de selecció, una vegada rebudes dels tribunals les llistes d’aspirants que han obtingut la qualificació d’aptes, les exposaran en els llocs prevists en l’apartat 8.3.5.
19.3 Resolució.
La Conselleria d’Educació i Cultura, un cop feta la comprovació que tots els aspirants qualificats com a aptes reuneixen els requisits exigits a la base catorzena d’aquesta convocatòria per participar en el procediment d’adquisició de noves especialitats, publicarà al BOIB la resolució per la qual es declaren aptes els
aspirants, amb indicació de la nova especialitat adquirida.
19.4 Exempció fase de pràctiques.
Les persones que obtenguin una nova especialitat per aquest procediment queden exempts de la realització de la fase de pràctiques.
19.5 Drets de la nova especialitat.
L’adquisició d’una nova especialitat no implicarà la pèrdua de l’anterior o anteriors especialitats que es posseeixin.
Els professors que tenguin adquirida més d’una especialitat podran accedir a les places corresponents a qualsevol d’aquestes mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió de llocs de treball dels funcionaris docents; es mantendran, en tots els casos, els drets que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l’ingrés en el cos.
De conformitat amb el que disposa la disposició addicional tretzena del Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, que regula els concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents (BOE núm. 239, de 06-10-1998), els aspirants del cos de professors d’ensenyament secundari que adquireixin una nova especialitat a través de la participació en el procediment que es defineix en aquest títol tindran preferència, per una única vegada,
per ser adscrits a places de la nova especialitat adquirida en el centre on tenguin la seva destinació definitiva, en ocasió de vacant.
19.6 Acreditació.
La Direcció General de Personal Docent expedirà als aspirants que han adquirit una nova especialitat l’acreditació corresponent.
Base final
Es faculta el director general de Personal Docent per realitzar les actuacions pertinents per tal de desenvolupar, interpretar i executar els procediments de
selecció que es convoquen mitjançant aquesta Ordre.
Recursos
Contra aquesta Ordre, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats 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 publicació d’aquesta Ordre en el BOIB, 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 seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 15 de març de 2007
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
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Exercici escrit sobre un anàlisi formal, estètica i didàctica d’una obra o
fragment facilitat pel tribunal. L’opositor disposarà d’un màxim de dues hores
per a la realització. Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 25% del total
de l’exercici pràctic (B3).
ANNEX 4: Característiques de la part pràctica
En tots els casos, els tribunals formularan dues opcions als participants,
perquè n’elegeixin una.
Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics que componen la prova.
Els tribunal valoraran, a més dels resultats correctes, si els opositors posseeixen les capacitats de tipus instrumental necessàries i tendran en compte el
procediment seguit pels opositors en la realització de les proves pràctiques.
COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Especialitat: Música
Per a l’exercici pràctic (B3) el tribunal proposarà dues opcions amb les
següents activitats:
a) Audició i anàlisi d’una obra o fragment musical i la seva aplicació
didàctica. Aquest exercici es realitzarà per escrit i serà el mateix per a tots els
aspirants. El tribunal facilitarà una partitura de l’obra o fragment per analitzar a
cada aspirant. L’obra o fragment s’escoltarà tres vegades. Necessàriament l’anàlisi inclourà justificadament: l’estil (període històric i possibilitats d’autor) i
la forma musical (anàlisi melòdic i temàtic, rítmic, tímbric, dinàmic, textural,
contrapuntístic, harmònic,...). Es disposarà de dues hores per a la seva realització.
Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 50% del total de l’exercici pràctic (B3).
b) Interpretació vocal d’una cançó o fragment musical (màxim 32 compassos) i lectura rítmica d’un fragment musical (mínim 16 compassos) facilitades pel tribunal. La cançó o el fragment musical serà tonal; pot incloure alguna
alteració accidental. La tessitura serà transportable a qualsevol registre i només
es disposarà, per a la seva preparació, d’un diapasó de forquilla. S’interpretarà
sense acompanyament instrumental. Quant a la lectura rítmica, pot incloure
canvis de compàs, de clau, de temps, grups de valoració especial (tresets, etc.),
i qualsevol combinació de figures i silencis. Per a la preparació d’aquest exercici es disposarà de 30 minuts.
Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 50% del total de l’exercici pràctic (B3).
En l’exercici b) el tribunal valorarà la precisió i claredat de la interpretació així com el so, el fraseig, l’agògica i la dinàmica.

Especialitat: Piano
Presentació d’un programa de concert elegit per l’opositor, amb un mínim
de quatre obres representatives dels principals estils de la literatura de l’instrument, totes elles publicades. D’aquest programa, l’opositor interpretarà les
obres que el tribunal seleccioni durant un temps mínim de 30 minuts. Se valorarà la dificultat tècnica, la qualitat i la destresa de la interpretació i l’interès
artístic del programa presentat. En els casos en que sigui necessari l’aspirant
aportarà el seu acompanyant. Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un
75% del total de l’exercici pràctic (B3).
Exercici escrit sobre un anàlisi formal, estètica i didàctica d’una obra o
fragment facilitat pel tribunal. L’opositor disposarà d’un màxim de dues hores
per a la realització. Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 25% del total
de l’exercici pràctic (B3).
Especialitat: Clarinet, Saxòfon i Oboè.
Presentació d’un programa de concert elegit per l’opositor, amb un mínim
de quatre obres representatives dels principals estils de la literatura de l’instrument, totes elles publicades. D’aquest programa, l’opositor interpretarà les
obres que el tribunal seleccioni durant un temps mínim de 30 minuts. Se valorarà la dificultat tècnica, la qualitat i la destresa de la interpretació i l’interès
artístic del programa presentat. En els casos en que sigui necessari l’aspirant
aportarà el seu acompanyant. Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un
75% del total de l’exercici pràctic (B3).
Exercici escrit sobre un anàlisi formal, estètica i didàctica d’una obra o
fragment facilitat pel tribunal. L’opositor disposarà d’un màxim de dues hores
per a la realització. Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 25% del total
de l’exercici pràctic (B3).
Especialitat: Dansa clàssica
Impartició d’una classe de dansa clàssica d’un nivell mitjà avançat acompanyada al piano, que aportarà l’opositor, a alumnes que es posaran a la seva
disposició. La duració de la classe no podrà superar en cap cas els 90 minuts.
La classe permetrà comprovar la pràctica docent de l’opositor, i també en
coneixement de la matèria que impartirà, l’ús de la música en els exercicis que
presenta i la seva capacitat per a transmetre els coneixements als alumnes.
Especilitat: Dansa espanyola
Impartició d’una classe de dansa espanyola d’un nivell mitjà avançat
acompanyada al piano i la part de flamenc a la guitarra, que aportarà l’opositor,
a alumnes que es posaran a la seva disposició. La duració de la classe no podrà
superar en cap cas els 90 minuts.
La classe permetrà comprovar la pràctica docent de l’opositor, i també en
coneixement de la matèria que impartirà (folklore, escola bolera, flamenca o
dansa estilitzada), l’ús de la música en els exercicis que presenta i la seva capacitat per a transmetre els coneixements als alumnes.

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
Especialitats: Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix.
Presentació d’un programa de concert elegit per l’opositor, amb un mínim
de quatre obres representatives dels principals estils de la literatura de l’instrument, totes elles publicades. D’aquest programa, l’opositor interpretarà les
obres que el tribunal seleccioni durant un temps mínim de 30 minuts. Se valorarà la dificultat tècnica, la qualitat i la destresa de la interpretació i l’interès
artístic del programa presentat. En els casos en que sigui necessari l’aspirant
aportarà el seu acompanyant. Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un
75% del total de l’exercici pràctic (B3).
Exercici escrit sobre un anàlisi formal, estètica i didàctica d’una obra o
fragment facilitat pel tribunal. L’opositor disposarà d’un màxim de dues hores
per a la realització. Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 25% del total
de l’exercici pràctic (B3).
Especialitats: Trompeta, Trombó i Tuba.
Presentació d’un programa de concert elegit per l’opositor, amb un mínim
de quatre obres representatives dels principals estils de la literatura de l’instrument, totes elles publicades. D’aquest programa, l’opositor interpretarà les
obres que el tribunal seleccioni durant un temps mínim de 30 minuts. Se valorarà la dificultat tècnica, la qualitat i la destresa de la interpretació i l’interès
artístic del programa presentat. En els casos en que sigui necessari l’aspirant
aportarà el seu acompanyant. Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un
75% del total de l’exercici pràctic (B3).

Especialitat: Llenguatge musical
a) Entonació a primera vista d’una lliçó de solfeig i repentització i transport del seu acompanyament, seguint les instruccions del tribunal.
Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 25% del total de l’exercici pràctic (B3).
b) Lectura rítmica d’un fragment musical a primera vista.
Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 25% del total de l’exercici pràctic (B3).
L’aspirant disposarà de trenta-cinc minuts per a la preparació dels apartats
a) i b)
c) Realització d’un dictat musical a tres veus.
Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 25% del total de l’exercici pràctic (B3).
d) Composició d’una lliçó de solfeig amb acompanyament de piano.
L’aspirant indicarà el curs i grau en que inclou la lliçó, d’acord amb els objectius i continguts del currículum.
Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 25% del total de l’exercici pràctic (B3).
Els exercicis dels apartats a), b) i c) seran confeccionats pel tribunal
expressament per al concurs-oposició.
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El temps màxim per a la realització i preparació de la totalitat de la prova
pràctica serà de dues hores.
Especialitat: Orquestra
1. Anàlisi formal, tècnic i estètic, per escrit, d’una obra o fragment orquestral, proposada pel tribunal. L’aspirant disposarà d’un màxim de 4 hores per al
desenvolupament d’aquest exercici.
Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 20% del total de l’exercici pràctic (B3).
2. Orquestració d’una obra o fragment per a piano, per la plantilla instrumental que el tribunal determini. L’aspirant haurà d’indicar els objectius i continguts del currículum a què cal referir cadascuna de les partitures elaborades, el
curs en què podria incloure’s, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament i criteris i elements per a la seva avaluació. Aquest exercici es realitzarà
en clausura durant un temps màxim de 12 hores.
Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 20% del total de l’exercici pràctic (B3).
3. Dirigir tres obres o fragments determinats pel tribunal, d’entre les
següents :
J.S. Bach: Concert de Brandemburg núm.2 en FaM BWV1047
A. Vivaldi: Concerto per archi e cembalo en Solm RV 153. Ed. Ricordi
FXI nº33
F.J. Haydn: Simfonia núm.94 en SolM ‘Sorpresa’ç
W.A. Mozart: Simfonia núm.35 en ReM K385 ‘Haffner’
L. v. Beethoven: Simfonia núm.1 Op.21 en DoM
F. Mendelssohn: Simfonia núm.4 en LaM ‘Italiana’
E. Grieg: Suite Holberg Op.40
A. Dvorâk : Serenata per a cordes Op.22
S. Prokofiev : Simfonia núm.1 en ReM Op.25 « Clàssica »
B. Britten : Simfonia Simple
Per a la realització d’aquest exercici els aspirants disposaran d’una
orquestra-pilot. La durada de les obres no sobrepassar la mitja hora.
Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 60% del total de l’exercici
pràctic (B3).

COS DE MESTRES
Especialitat: Educació musical
Per a la primera part de la primera prova el tribunal proposarà dues
opcions amb els següents exercicis
a) Interpretació vocal i anàlisi d’una cançó (màxim 32 compassos) i la
seva aplicació didàctica. El tribunal facilitarà una partitura de la cançó a cada
aspirant. La cançó serà tonal; pot incloure alguna alteració accidental; la tessitura serà transportable a qualsevol registre i només es disposarà, per a la seva
preparació, d’un diapasó de forquilla. S’interpretarà amb text i sense acompanyament instrumental. L’anàlisi, que s’entregarà per escrit, inclourà la forma
musical i altres aspectes com l’estructura, anàlisi de les frases, cadències, anàlisi melòdica, rítmica, dinàmica, relació de la música amb el text, etc.,... Es disposarà d’una hora per a la preparació.
Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 50% del total de l’exercici pràctic (B3).
b) Lectura rítmica d’un fragment musical (mínim 16 compassos) facilitat
pel tribunal. Pot incloure: canvis de compàs, de clau, de temps, grups de valoració especial (tresets, etc.), i qualsevol combinació de figures i silencis. Es disposarà de 30 minuts per a la preparació.
Aquesta part valdrà a efectes de puntuació un 50% del total de l’exercici pràctic (B3)
En tots els exercicis el tribunal valorarà la precisió i claredat a la interpretació així com el so, el fraseig, l’agògica i la dinàmica.
ANNEX 5:
Model de declaració jurada, o promesa, (apartat d) de la base 9.1) per a
aspirants que posseeixen la nacionalitat espanyola
............................................................................. (nom i llinatges),
amb domicili a ....................................(població, carrer, número) i docu-
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ment nacional d’identitat ........... (número), declar sota jurament, o promet, a
efectes de ser nomenat/da funcionari/ària del cos ..................(cos corresponent),
que no he estat separat/da del servei de cap de les administracions públiques i
que no em trop inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques.
.........................(Localitat i data)
(Signatura)
Model de declaració jurada, o promesa, (apartat d) de la base 9.1) per a
aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola
............................... (nom i llinatges), amb domicili a
..............................(població, carrer, número) i passaport núm.
....................(número), declar sota jurament, o promet, a efectes de ser nomenat/da funcionari/ària del cos ........................(cos corresponent), que no he estat
sotmès/a a sanció disciplinària ni condemna penal que m’impossibiliti a
....................(estat d’origen) per a l’accés a la funció pública.
.........................(Localitat i data)
(Signatura)

ANNEX 6: Taula de titulacions que acrediten el coneixement de llengua catalana exigit a la base 2.1. g) d’aquesta convocatòria.
1. Llicenciatures
1.1. Títol de llicenciat en filologia catalana.
1.2. Títol de llicenciat en filosofia i lletres (secció de filologia catalana).
1.3. Títol de llicenciat en filologia valenciana.
1.4. Títol de llicenciat en filosofia i lletres (secció de filologia hispànicacatalana).
1.5. Títol de llicenciat en filosofia i lletres (secció de filologia romànica)
(Universitat de Barcelona fins al 1967) (UB).
1.6. Títol de llicenciat en filosofia i lletres (secció de filologia hispànica)
(UB de 1968 a 1971).
1.7. Títol de llicenciat en filosofia i lletres (secció de filologia romànica,
subsecció de català) (UB de 1972 a 1977).
1.8. Títol de llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana)
(UB a partir de 1978).
1.9. Títol de llicenciat en filosofia i lletres (secció de filologia hispànica)
(Universitat Autònoma de Barcelona, de 1973 a 1977) (UAB).
1.10. Títol de llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana)
(UAB a partir de 1978).
1.11. Títol de llicenciat en filologia (secció d’hispànica, secció de filologia valenciana) (Universitat de València).
1.12. Certificat d’haver superat tres cursos de la llicenciatura en filologia
catalana.
1.13. Títol de llicenciat en traducció i interpretació, amb un certificat acadèmic d’haver cursat les assignatures de llengua catalana i de traducció al català incloses en el pla d’estudis, expedit per la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic i la Universitat
Jaume I.
2. Diplomatures
2.1. Títol de diplomat de l’Escola Universitària de Formació del
Professorat (EUFP) de Girona, especialitat de filològiques (anglès/francès)
(promocions 1974, 1975, 1976, 1977 i 1978).
2.2. Títol de diplomat de l’EUFP de Sant Cugat, especialitat de filològiques (anglès/francès) i preescolar (promocions 1976, 1977 i 1978).
2.3. Títol de diplomat de l’EUFP de Sant Cugat, especialitat de ciències
socials (promocions 1977 i 1978).
2.4. Títol de diplomat de l’EUFP de Sant Cugat, especialitat de ciències
(promocions 1977 i 1978).
2.5. Títol de diplomat de l’EUFP de Lleida, especialitat de filològiques
(anglès/francès) (promocions 1976, 1977 i 1978).
2.6. Títol de diplomat de l’EUFP Blanquerna de Barcelona, especialitat de
filològiques (anglès/francès) (promocions 1976, 1977 i 1978).
2.7. Títol de diplomat de l’EUFP de València, especialitat de filologia.
2.8. Títol de diplomat de l’EUFP de les Illes Balears, especialitat de filologia/llengua catalana.
2.9. Títol de diplomat en professorat d’EGB de les especialitats de ciències, socials i preescolar del pla d’estudis de 1990 i del pla d’estudis de 1984,
adaptat al pla d’estudis de 1990, expedit per la Universitat de les Illes Balears
(UIB).
2.10. Títol de mestre de les especialitats d’educació infantil, educació primària, educació física, educació musical i llengua estrangera, expedit per la
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UIB, d’acord amb el pla d’estudis de 1990.
2.11. Títol de mestre de les especialitats d’educació especial, d’educació
infantil, educació primària, educació física, educació musical i llengua estrangera, expedit per la UIB, d’acord amb el pla d’estudis 2002/2003 i amb l’acreditació d’haver aprovat les assignatures:
- Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
- Gramàtica Catalana i la seva Didàctica
2.12. Títol de diplomat en traducció i interpretació, amb un certificat acadèmic d’haver cursat les assignatures de llengua catalana i de traducció al català incloses en el pla d’estudis, expedit per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
3. Diplomes de mestre de català i valencià
3.1. Mestre de català (escoles universitàries de formació del professorat
d’EGB de la UB i de la UAB).
3.2. Mestre de català obtingut per haver aprovat el segon cicle de reciclatge de català, expedit pels instituts de ciències de l’educació (ICE) de la UB,
de la UAB i de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
3.3. Mestre de català, promocions de mestres habilitades per la Comissió
Mixta (Ministeri d’Educació i Ciència - Generalitat de Catalunya).
3.4. Mestre de català de les Illes Balears.
3.5. Mestre de valencià, amb certificat de notes de la universitat corresponent, mitjançant la qual s’acrediti que s’han superat les matèries de Valencià
I / Català I i Valencià II / Català II.
4. Altres diplomes, títols o certificats
4.1. Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
4.1.1. Certificat d’aptitud docent en llengua catalana.
4.1.2. Diploma de capacitació per a l’ensenyament de la llengua catalana.
4.1.3. Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària.
4.1.4. Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació secundària.
4.2. Instituts de ciències de l’educació
4.2.1. Certificat de notes que acrediti haver superat Llengua II o equivalent dels cursos de reciclatge i formació lingüística de català.
4.3. Junta Avaluadora de Català del Govern de les Illes Balears
4.3.1. Certificat de coneixements mitjans de català, orals i escrits, (certificat C).
4.3.2. Certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits, (certificat D).
4.3.3. Certificat de llenguatge administratiu (certificat E).
4.4. Escola Oficial d’Idiomes
4.4.1. Acreditació d’haver superat el curs de nivell D (fins a 1993).
4.4.2. Acreditació d’haver superat el 4t curs de llengua catalana (a partir
de juny de 1993).
4.4.3. Certificat d’aptitud pedagògica en llengua catalana (expedit fins a
1993).
4.4.4. Certificat d’aptitud en llengua catalana (a partir de febrer de 1994).
4.4.5. Acreditació d’haver superat el nivell superior.
4.5. Universitat de les Illes Balears
4.5.1. Diploma de mestre de català, expedit pel rector de la Universitat de
Palma de Mallorca.
4.5.2. Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana expedit pel
Rectorat de la UIB (fins a 1991).
4.5.3. Certificat de coneixements superiors de català expedit pel Rectorat
de la UIB (fins a 1991).
4.5.4. Llengua II.
4.5.5. Llengua II i la seva didàctica II.
4.5.6. Gramàtica catalana i la seva didàctica.
4.5.7. Llengua III.
4.6. Escola Municipal de Mallorquí de Manacor
4.6.1. Certificat de coneixements mitjans de català (fins a 1991).
4.6.2. Certificat de coneixements superiors de català (fins a 1991).
4.7. Obra Cultural Balear
4.7.1. Acreditació d’haver superat el curs de grau mitjà de llengua catalana (fins a 1991).
4.7.2. Acreditació d’haver superat el curs de grau superior de llengua catalana (fins a 1991).
4.8. Estudi General Lul·lià
4.8.1. Titulacions de professor de català de l’EGL.
4.9. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
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4.9.1. Reconeixement de la idoneïtat especial per a impartir l’ensenyament en llengua catalana, obtingut per resolució de la Direcció General
d’Ordenació Educativa.
4.9.2. Reconeixement de la condició de professor concordant o idoni per
impartir l’especialitat de llengua catalana i literatura a centres privats de batxillerat, COU i formació professional per resolució de la Direcció General de
Recursos Humans basant-se en l’Ordre de 30 d’abril de 1982 (DOGC núm. 230,
de 9.6.1982) i l’Ordre d’11 d’octubre de 1989 (DOGC núm. 1214, de
30.10.1989).
4.9.3. Certificat de capacitació en llengua catalana (mòdul II), tant el d’ensenyament primari com el d’ensenyament secundari, expedit pels instituts de
ciències de l’educació i per la Direcció General d’Ordenació Educativa del
Departament d’Ensenyament.
4.9.4. Llengua II del mòdul II dels cursos de normalització lingüística per
al professorat d’ensenyament primari i d’ensenyament secundari de la
Generalitat de Catalunya.
4.10. Junta Permanent de Català de la Generalitat de Catalunya
4.10.1. Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana orals i
escrits (certificat C).
4.10.2. Certificat de coneixements superiors de llengua catalana orals i
escrits (certificat D).
4.10.3. Certificat de coneixements bàsics de llenguatge administratiu (certificat F).
4.10.4. Certificat de coneixements suficients de llenguatge administratiu
(certificat G).
4.10.5. Certificat de coneixements suficients de llenguatge comercial de
la Junta Permanent de Català (certificat M).
4.10.6. Certificat de capacitació per a l’ensenyament de català a adults
(certificat E).
4.10.7. Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits
(certificat K).
4.11. Consorci per a la Normalització Lingüística
4.11.1 Certificat de coneixements avançats orals i escrits de llengua catalana (a partir del mes de gener de 1999) o equivalents.
4.12. Universitat de Barcelona
4.12.1 Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell D) del Rectorat
de la UB (des de 1978 fins a 1988).
4.12.2 Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell D) del Servei de
Llengua Catalana de la UB (des de 1988).
4.12.3. Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (grau
mitjà).
4.12.4 Diploma de bon coneixement de la llengua catalana (nivell D 2)
dels cursos de llengua catalana del Rectorat (des de 1978 fins a 1988).
4.12.5 Diploma de proficiència en llengua catalana (nivell D 2) dels cursos de llengua catalana del Servei de Llengua Catalana (des de 1988).
4.13. Universitat Autònoma de Barcelona
4.13.1 Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).
4.13.2 Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent
i investigador (grau mitjà).
4.13.3 Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior).
4.13.4 Diploma de postgrau de corrector en llengua catalana.
4.14. Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Girona,
Universitat Oberta de Catalunya i Universitat Pompeu Fabra
4.14.1. Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).
4.14.2. Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent
i investigador (grau mitjà).
4.14.3. Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior).
4.15. Universitat de Lleida
4.15.1. Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà).
4.15.2. Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior).
4.16. Universitat Rovira i Virgili
4.16.1 Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana expedit per
la URV.
4.16.2. Certificat de coneixements superiors de llengua catalana expedit
per la URV.
4.17. Junta Assessora per als Estudis de Català
4.17.1. Certificat d’ensenyament de català en el grau mitjà.
4.17.2. Certificat de capacitació per a l’ensenyament de català a adults.
4.18. Diputació de Barcelona
4.18.1 Certificat del curs superior de llengua catalana (fins a 1982).
4.19. Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona
4.19.1. Certificat del curs superior de llengua catalana (fins a 1982).
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4.20. Institut Francocatalà de la Universitat de Perpinyà
4.20.1 Diploma d’estudis universitaris generals (DEUG) de català.
4.20.2. Diploma de llicenciatura de català, llengua viva estrangera.

4. L’atenció a la diversitat de l’alumnat. Principis i estratègies. Mesures
organitzatives, curriculars i didàctiques. Alumnat amb necessitat específica de
suport educatiu. Mesures educatives específiques.

4.21. Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat de València
4.21.1 Certificat de capacitació en valencià, acompanyat de la certificació
de notes de la universitat corresponent, mitjançant la qual s’acrediti que s’han
superat les matèries de Valencià I / Català I i Valencià II / Català II.

5. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat d’Educació primària. Característiques, estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.
Promoció i plans específics de reforç.

4.22. Universitat de València - Estudi General, Universitat Politècnica de
València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat
Miguel Hernández
4.22.1. Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.
4.22.2. Certificat de grau superior de coneixements de valencià.

6. Les tecnologies de la informació i la comunicació. Intervenció educativa per al seu ús i aplicació en les diferents àrees de coneixement.
7. L’àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural en l’Educació
primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.
Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques.
Objectius, continguts, i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació
amb altres àrees del currículum.

ANNEX 7: Decrets d’ordenació curricular i d’organització en vigor.
1. El Decret 125/2000, BOIB núm. 114 de 16/09/2000 on s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
2. El Decret 66/2001, BOIB núm. 57 de 12/05/2001, que estableix el
currículum de l’educació infantil a les Illes Balears.
3. El Decret 67/2001, BOIB núm. 57 de 12/05/2001, que estableix el
currículum de l’educació primària a les Illes Balears.
4. El Decret 86/2002, BOIB núm. 78 de 29/06/2002, estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria de les Illes Balears.
5. El Decret 78/2006, BOIB núm. 130 de 16/09/2006, pel qual es modifica el Decret 86/2002, que estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
6. El Decret 111/2002, BOIB núm. 104 de 29/08/2002, estableix l’estructura i l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat a les Illes Balears.

8. Construcció de la noció de temps històric amb l’Educació primària.
Àmbits d’estudi de processos i fets històrics. L’aprenentatge de les grans etapes
històriques de la humanitat. Utilització de documents: orals, escrits i restes
materials. Intervenció educativa.
9. L’entorn i la seva conservació. Relacions entre els elements dels ecosistemes, factors de deteriorament i regeneració. Capacitat dels éssers humans
per actuar sobre la natura. Intervenció educativa.
10. L’aprenentatge dels fenòmens físics i els canvis químics. Planificació
i realització d’experiències per a l’estudi de propietats, característiques i comportament de la matèria i l’energia.
11. L’àrea d’Educació per a la ciutadania i els drets humans en l’Educació
primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.
Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques.
Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació
amb altres àrees del currículum.

7. El Decret 77/2006, BOIB núm. 130 de 16/09/2006, pel qual es modifica el Decret 11/2002, que estableix l’estructura i l’ordenació dels ensenyaments
de batxillerat a les Illes Balears.

12. L’àrea d’Educació artística en l’Educació primària com a àrea integrada: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.
Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques.
Objectius, continguts, i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació
amb altres àrees del currículum.

8. El Real Decret 756/1992, de 26 de juny, BOE de 27 d’agost de 1992,
estableix els aspectes bàsics del currículum dels graus elemental i mig dels
ensenyament de música,

13. Els diferents llenguatges i tècniques artístiques. Intervenció educativa
en l’elaboració de composicions plàstiques i imatges: planificació, disseny i
organització del procés; selecció i utilització de materials i tècniques.

9. Ordre de 28 d’agost de 1992, BOE de 9 de setembre de 1992, estableix
el currículum dels graus elemental i mig de música i regula l’accés en aquests
graus.

14. Les àrees de les llengües castellana i catalana i la seva corresponent
literatura en l’Educació Primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del
currículum.

10. Decret 119/2002, de 27 de setembre (BOIB del 5 d’octubre), pel qual
s’aprova el Reglament orgànic de les escoles d’educació infantil, dels col·legis
d’educació infantil i primària de les Illes Balears, regula els aspectes essencials
de l’organització i el funcionament d’aquests centres docents.
11. Decret 120/2002, de 27 de setembre (BOIB del 5 d’octubre), pel qual
s’aprova el Reglament orgànic dels centres de secundària de les Illes Balears,
regula els aspectes essencials de l’organització i el funcionament d’aquests centres docents.

15. La intervenció educativa en la reflexió sistemàtica sobre el llenguatge
en l’Educació Primària en relació amb les condicions d’ús: el context comunicatiu, els àmbits d’ús i el text. L’adquisició de la lectura i l’escriptura.
16. L’educació literària en el context escolar. Manifestacions literàries
més importants aplicades a l’Educació Primària. Tècniques i estratègies d’utilització de la literatura infantil i juvenil. La biblioteca escolar i la biblioteca d’aula com a recursos didàctics en l’educació literària.

ANNEX 8: Temaris de l’especialitat d’Educació Primària.
COS DE MESTRES

17. Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge en l’Educació
primària: comprensió i expressió oral, elements no lingüístics que acompanyen
la comunicació oral. Estratègies d’intervenció educativa.

Especialitat: EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1. Característiques bàsiques del desenvolupament psico-evolutiu dels nins
i nines dels sis als dotze anys. Aspectes cognitius, motrius, afectius i socials.
Implicacions en el desenvolupament del procés educatiu i d’ensenyament-aprenentatge.
2. La concreció dels currículums en el marc del projecte educatiu del centre. Programació docent per donar resposta a les distintes necessitats de l’alumnat: principis pedagògics que s’han de tenir en compte, estratègies per a la seva
elaboració en el cicle, el curs i l’aula. Coordinació docent.
3. La tutoria en l’Educació primària. Suport i orientació en el procés d’aprenentatge. Col·laboració en les famílies. Funcions del tutor en relació amb l’equip docent i altres professionals. El pla d’acció tutorial. Propostes d’acció tutorial.

18. Desenvolupament i característiques del procés lector en l’Educació
primària. Tècniques i estratègies de comprensió lectora en diferents situacions
de comunicació i amb diferents tipus de textos. La lectura: plans de foment i
estratègies d’intervenció educativa.
19. Desenvolupament de l’expressió escrita en l’Educació primària.
Mètodes i estratègies d’aprenentatge. Composició de diferents textos escrits.
Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Estratègies
d’intervenció educativa.
20. L’àrea de Matemàtiques en l’Educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució al desenvolupament
de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació:
aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.
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21. Resolució de problemes. Diferents classes i mètodes de resolució.
Planificació, gestió dels recursos, representació, interpretació i valoració dels
resultats. Estratègies d’intervenció educativa.
22. L’aprenentatge dels nombres i el càlcul numèric. Nombres naturals,
sencers, fraccionaris i decimals. Sistemes de numeració. Relació entre els nombres. Operacions de càlcul i els seus procediments (càlcul escrit, mental, estimació i calculadora). Intervenció educativa.
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6.El Decret 32/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears,
pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació (BOIB núm. 170, del 9 de desembre de 2003), modificat
pel Decret 23/2004, de 30 de juliol (BOIB, núm. 114, de 19 d’agost de 2004).
Atès tot això, dict la següent
Resolució

23. Les magnituds i la seva mesura. Unitats i Instruments de mesura.
Estimació i aproximació en els mesuraments. Recursos didàctics i intervenció
educativa.
24. Evolució de la percepció espacial en l’Educació primària. Elements,
formes i relacions geomètriques en l’entorn: classificació i representació.
Intervenció educativa.

1.Afectar al domini públic i adscriure al Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca l’immoble propietat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears denominat Can Clar, perquè es duguin a terme les
obres de reforma i adequació de l’edifici per destinar-lo a ‘Centre de estades
diürnes’.
L’immoble esmentat té les característiques següents:

25. Recollida, organització i representació de la informació. Taules de
dades. Tipus de gràfics. Aplicacions en les distintes àrees i en la interpretació
de dades. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per al
tractament.

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 5558
Resolució del director general de Patrimoni d’afectació i adscripció al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
Mallorca d’un immoble format per tres edificacions contigües,
denominat ‘Can Clar’, situat entre els carrers Jaume I, de Sa
Font i de les Monges, de Llucmajor, per a la reforma i adequació d’un ‘Centre d’estades diürnes’
Antecedents
1.L’escrit de la consellera de Presidència i Esports de 23 de febrer de 2006
(amb número de registre d’entrada 3585 i data de 24 de febrer de 2006), amb
què es sol·licita que s’iniciïn tots els tràmits necessaris per acceptar la cessió feta
per l’Ajuntament de Llucmajor, a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de l’immoble ubicat entre els carrers Jaume I, números de l’1 al 5 i cantonada amb els carrers de Sa Font, 24 i Monges, 4, de Llucmajor per a la seva
posterior adscripció al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
Mallorca perquè es duguin a terme les obres de reforma i adequació de l’edifici
per destinar-lo a ‘Centre de estades diürnes’.
2.L’acord del Consell de Govern de 25 d’agost de 2006, amb què la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears accepta la cessió gratuïta que fa
l’Ajuntament de Llucmajor de l’immoble esmentat.

— Situat al carrer de Jaume I, números de l’1 al 5 i cantonada amb els
carrers de Sa Font, 24 i Monges, 4, de Llucmajor.
— Edifici constituït per tres edificacions contigües, corresponents a les
dues finques registrals número 19.125 i 1.126.
— 1.947,44 m2 de superfície construïda total.
— Registre de la propietat número 4 de Palma. Foli 16 Tom 4.940 Llibre
783 Finca 19.125.
— Registre de la propietat número 4 de Palma. Foli 86 Tom 4.635 Llibre
617 Finca 1.126.
— Referència cadastral: 0915102-DD9701N-0001-A-I.
2.Facultar expressament el Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de Mallorca perquè dugui a terme els actes d’administració, de
conservació, de manteniment i de protecció que siguin necessaris per a la
correcta salvaguarda del bé.
3.Per la naturalesa de l’adscripció queda prohibit expressament qualsevol
acte de disposició, cessió, d’arrendament, de sotsarrendament o qualsevol altre
acte de naturalesa anàloga, restrictiva del domini i la possessió.
4.Autoritzar el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
Mallorca perquè dugui a terme l’obra de reforma i ampliació de l’esmentat
immoble, d’acord amb el projecte bàsic, i amb l’obtenció prèvia de les llicències municipals corresponents i la supervisió i conformitat del Departament
d’Arquitectura, adscrit a la Direcció General de Projectes, dependent de la
Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.
5.Anotar aquesta adscripció en l’Inventari General de Béns i Drets de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
6.Notificar al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
Mallorca de la Conselleria de Presidència i Esports aquesta Resolució.
7.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

3.L’escriptura pública de cessió gratuïta de l’immoble esmentat de 27 de
novembre de 2006, atorgada per l’Ajuntament de Llucmajor a favor de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears davant la senyora notària Maria del
Pilar Corral García, amb el número de protocol 1.814.
Fonaments de dret
1.L’article 88.c i els concordants de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, del 24 d’abril de 2001).

Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa– es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2.Els articles 42, 28 i els concordants del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11
d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB
192, del 24 de desembre de 2005).

El director general de Patrimoni,
Miguel Mateu Roig

3.La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, del 3 d’abril de
2003).

—o—

4.El Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears
(BOIB núm. 93, de l’1 de juliol de 2003).
5.El Decret 8/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableix l’estructura orgànica de la Vicepresidència i de les conselleries
del Govern de les Illes Balears, modificat pel Decret 10/2003, de 4 de juliol
(BOIB, núm. 97 Ext., de 7 de juliol de 2003), i pel Decret 14/2003, de 10 de
juliol (BOIB, núm. 101, de 15 de juliol de 2003).

Palma, 7 de març de 2007

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 5269
Resolució de la directora general de Treball, de data 21-02-2007,
per la qual es fa públic el conveni col·lectiu de l’empresa COBEGA, SA.
Referència: DGT/JP/mpu
Ordenació Laboral-Convenis col·lectius
Expedient: .CC TA 7/105 (Llibre III)

