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(E) L’import elegible serà determinat pel servei tècnic gestor de l’ajuda,
després de l’anàlisi dels justificants de despesa i de pagament presentat pel
beneficiari en el compte justificatiu.
(F) L’import de l’ajuda justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) al cost elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajuda a pagar i, per
tant, de l’obligació reconeguda.
(G) S’hi ha de consignar l’import total dels pagaments anticipats o parcials realitzats pel centre gestor durant l’execució del projecte subvencionat.
(H) És la diferència entre l’import de l’ajuda justificada (F) i l’import ja
pagat (G). Aquest import es correspon amb la quantitat per la qual es proposa el
pagament. En el cas que la quantitat ja pagada sigui superior a l’import de l’ajuda justificada no es proposarà el pagament de l’ajuda, sinó el reintegrament
dels pagaments realitzats a l’excés, així com dels corresponents interessos de
demora.
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ments.
La formació dels docents no només s’ha de considerar un element de desenvolupament personal i professional del professorat, sinó que constitueix un
factor de millora de la qualitat de l’ensenyament i és un dels objectius prioritaris de la política educativa a les Illes Balears. Per aquesta raó, la convocatòria
actual desenvolupa aquesta doble vessant de la formació dels docents i amplia
l’oferta amb dues modalitats:
Modalitat A): llicències per estudi retribuïdes, per realitzar estudis de
caràcter acadèmic i projectes de recerca educativa que responguin a les necessitats formatives relacionades amb les línies prioritàries establertes per la
Conselleria d’Educació i Cultura en la formació individual del professorat de les
Illes Balears recollides al Pla de Formació Permanent del Professorat 2004-2008
i amb temes de cooperació educativa a l’estranger.

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 6622
Resolució del director general de Planificació i Centres
Educatius de 29 de març de 2007, per la qual es fa l’adscripció
del centre d’educació infantil CEI Popeye, de Palma, al col·legi
Juan de la Cierva , de Palma.
Atesa la petició realitzada conjuntament pel centre CEI Popeye i pel
col·legi Juan de la Cierva, per la qual se sol·licita l’adscripció de l’educació
infantil del primer centre a educació primària del segon.
Atès que, el centre receptor, Juan de la Cierva, té autoritzades tres línies
d’educació primària i no té educació infantil.
Atès que, existeix la possibilitat que els alumnes del CEI Popeye puguin
obtenir plaça, per existència de vacants, al col·legi Juan de la Cierva.
Atès que, els dos centres es troben dins la mateixa zona d’influència per a
l’admissió d’alumnes a centres sostinguts amb fons públics.
Per tot això,

Modalitat B): llicències per estudi no retribuïdes, que tenguin en compte
el desenvolupament personal de formació, qualificació o recerca del professorat
i li facilitin el temps necessari, sense pèrdua de la seva situació laboral.
En virtut d’això, amb la finalitat d’afavorir aquelles actuacions que permetin una participació activa del professorat i de la Inspecció en la planificació
de la seva formació, d’acord amb les necessitats del sistema educatiu, oïdes les
organitzacions sindicals i els sindicats més representatius a la Mesa Sectorial de
la sessió ordinària de 31 de gener de 2007, dict la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. Convocatòria
I) MODALITAT A: es convoca concurs públic per a la concessió de vinti-set llicències retribuïdes per a estudis universitaris i per dur a terme treballs de
recerca o projectes de cooperació educativa a l’estranger, directament relacionats amb el lloc de treball dels sol·licitants i les línies prioritàries establertes al
Pla de Formació Permanent del Professorat 2004-2008 (Pla quadriennal de
FPP), destinades als funcionaris docents que depenen de la Conselleria
d’Educació i Cultura, distribuïdes tal com s’especifica a l’annex I A).

RESOLC
Aquestes llicències retribuïdes han de tenir les característiques següents:
Autoritzar, per el curs 2007-2008, l’adscripció del centre concertat d’educació infantil:
Nom: CEI Popeye
Codi: 07002609
Domicili: c/ Mestre Chapí, 42
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Al col·legi concertat d’educació primària i secundària:
Nom: Col·legi Juan de la Cierva
Codi; 07003699
Domicili: c/ Tenor Bou Roig, 13
Localitat: Palma
Municipi: Palma
El director general
Rafael Àngel Bosch i Sans
Palma, 29 de Marzo de 2007

—o—
Num. 6800
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 29 de març de
2007, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de
llicències per estudis i per dur a terme treballs de recerca durant
el curs 2007-2008, destinades als funcionaris de carrera dels cossos docents i del cos d’inspectors al servei de l’Administració
educativa
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4
de maig), disposa a l’article 105.2 d) que les administracions educatives, d’entre les mesures per al professorat de centres públics, afavoriran el desenvolupament de llicències retribuïdes, amb la finalitat d’estimular la realització d’activitats de formació i d’investigació i innovació educatives que reverteixin en
benefici directe del propi sistema educatiu. De la mateixa forma a l’article 103.1
estableix que correspon a les administracions educatives facilitar l’accés del
professorat a titulacions que permertin la mobilitat entre els diferents ensenya-

1. Durant el període corresponent a cada llicència, els beneficiaris percebran les retribucions previstes en la normativa vigent, excepte l’import del component singular del complement específic per l’exercici de les funcions corresponents als òrgans unipersonals de govern o als llocs de treball docents de caràcter singular.
2. L’obtenció d’una llicència d’aquesta modalitat comporta la incompatibilitat durant el període de gaudi amb qualsevol altra activitat remunerada pública o privada, i també amb la percepció d’ajudes o beques de qualsevol tipus.
Únicament els sol·licitants de llicències per a projectes de cooperació educativa
a l’estranger podran sol·licitar una ajuda econòmica individual per desplaçament al país de destinació.
3. Les llicències per estudis universitaris de la modalitat A s’atorgaran per
obtenir una primera llicenciatura, diplomatura o equivalents, o per acabar o cursar el darrer curs d’una segona llicenciatura, diplomatura o equivalents, o per
realitzar cursos universitaris d’especialització que permetin obtenir una titulació
com a mestre especialista en Audició i llenguatge o una titulació del programa
formatiu de nivell superior en Prevenció de riscs laborals que s’estableix a l’annex VI del RD 39/1997, de 17 de gener pel qual s’aprova el reglament del serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener).
4. Els projectes de recerca educativa de la modalitat A poden tractar temàtiques que estiguin directament relacionades amb el lloc de treball de les persones sol·licitants. Han de revertir de manera directa en la millora de la pràctica
docent, o en la millora organitzativa dels centres, o en la innovació i aprofundiment dels continguts curriculars, o en les estratègies metodològiques i els recursos didàctics. Es prioritzaran les temàtiques recollides a les línies prioritàries del
Pla quadriennal de FPP 2004-2008 i la seva relació amb el plans pilot també
assenyalats a l’esmentat Pla quadriennal.
Les línies prioritàries establertes són les següents:
- L’educació en valors: educació intercultural, educació per a la salut i
Igualtat de gènere i coeducació.
- Tecnologies de la informació i la comunicació i educació a distància.
- Atenció a la diversitat.
- Formació professional.
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- Ensenyament de llengües.
Els plans pilot són les següents:
- Pla d’aplicació a l’aula de la formació permanent del professorat.
- Avaluació de l’impacte de les activitats formatives.
- Centres amb seccions europees.
II) MODALITAT B: es convoca concurs públic per a la concessió de 12
llicències no retribuïdes per a estudis universitaris i per dur a terme treballs de
recerca educativa no necessàriament relacionats amb el lloc de treball dels
sol·licitants, destinades als funcionaris docents que depenen de la Conselleria
d’Educació i Cultura, distribuïdes en la forma especificada a l’annex I B).
Aquestes llicències no retribuïdes han de tenir les següents característiques:

5.4. Quan la llicència se sol·liciti per acabar estudis universitaris de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o equivalents, el candidat ha de cursar un mínim de cinquanta crèdits i un màxim de cent. Per a llicències quadrimestrals, el mínim serà de vint-i-cinc crèdits i un màxim de cinquanta.
6. En el cas de la modalitat B):
6.1 No haver gaudit de llicència no retribuïda en la convocatòria anterior.
6.2 Quan la llicència se sol·liciti per a programes de doctorat, es requerirà un mínim de quinze crèdits (anual), o vuit (quadrimestral). En cursos d’especialització, màsters i altres activitats de formació, es requerirà un mínim de trenta crèdits o quinze, respectivament.
En qualsevol cas, tendrà caràcter preferent la concessió de llicències retribuïdes als candidats que no n’han gaudit mai, sobre els que n’han gaudit anteriorment.

1 Exceptuant-ne les retribucions econòmiques, es mantindrà, a tots els
efectes, la resta dels drets administratius (reserva del lloc de treball, situació
computable a efectes de triennis i sexennis).
2 Es podran sol·licitar altres ajudes individuals que convoqui la
Conselleria d’Educació i Cultura per al curs 2007-2008.
Segon. Candidats
Podran optar a alguna de les llicències d’aquesta convocatòria els funcionaris de carrera que pertanyen a alguns dels cossos següents:
1. Mestres.
2. Professors tècnics de formació professional.
3. Professors d’ensenyament secundari.
4. Professors d’escoles oficials d’idiomes.
5. Professors d’arts plàstiques i disseny.
6. Professors de música arts escèniques.
7. Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
8. Inspectors d’educació i inspectors al servei de l’Administració educativa.
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7. Obtenir un mínim de 13 punts en l’aplicació del barem de l’annex IV.
Quart. Sol·licituds i documentació
Els candidats han de formular la sol·licitud per escrit, d’acord amb el
model que figura a l’annex II. Hi assenyalaran la modalitat i el temps de la llicència que es demana i, si és el cas, indicaran a la casella corresponent si en el
cas de no obtenir una llicència per estudis de la modalitat A, volen optar a la
modalitat B.
S’ha d’acompanyar la sol·licitud de la documentació següent:
1. Projecte d’estudis universitaris, projectes de recerca educativa o de cooperació educativa a l’estranger que ha de ser dut a terme durant el període de la
llicència.
En el cas de la modalitat A), el projecte o treball de recerca necessàriament ha de tenir relació directa amb el lloc de treball del sol·licitant, d’acord
amb l’apartat primer 4. d’aquesta convocatòria. El contingut del projecte i la
justificació de la relació d’aquest amb l’actual lloc de feina ha d’adaptar-se a les
prescripcions de l’annex III.

9. Professors de cossos docents declarats a extingir.
Tercer. Condicions de participació
Els candidats han de posseir les condicions següents:
1. Estar en situació de servei actiu i haver prestat serveis, sense interrupció, des de l’1 de setembre del 2003 fins al 31 d’agost de 2007, a
l’Administració educativa de les Illes Balears. S’exceptuen els professors que
tenen concedida comissió de serveis per al curs 2007-2008.
2. Tenir un mínim de sis anys d’antiguitat com a funcionari de carrera en
els cossos docents. Per al còmput dels sis anys es tendrà en compte el curs 20062007.
No s’exigirà aquest requisit al personal laboral funcionaritzat a l’empar de
l’article 15 de la Llei 23/1998. En aquest cas, inclourà tant el període de contractat com el de funcionari.
3. Acreditar el reciclatge de català, d’acord amb el 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 29-09-2001) i amb l’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 de febrer de 2000).

2. Els qui presentin sol·licituds de llicència per estudis amb la finalitat de
cursar per primera vegada estudis universitaris de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalents, sempre que compleixin la condició del punt tercer 6) presentaran una declaració de no haver
obtingut prèviament una titulació universitària de grau equivalent.
3. Els qui presentin sol·licituds de llicència per estudis amb la finalitat d’acabar o de cursar el darrer curs d’una segona llicenciatura, diplomatura o equivalents: certificació de la universitat corresponent que amb la realització dels
crèdits que figuren a la sol·licitud s’obtindrà la llicenciatura, diplomatura o equivalents.
4. Acreditació dels mèrits acadèmics i professionals relacionats amb l’especialitat del candidat, d’acord amb les indicacions establertes a l’annex IV.
5. Acreditació del reciclatge de llengua catalana o equivalent.
6. Relació numerada, datada i signada de la documentació que es presenti.
La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
adjuntarà d’ofici el full de serveis i el full resum de participació en activitats formatives.
Cinquè. Termini i llocs de presentació

4. No haver estat adscrit temporalment en una destinació fora de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2006-2007, ni tenir aquesta
destinació durant el període per al qual se sol·licita la llicència.
5. En el cas de la modalitat A):
5.1 No haver gaudit d’una llicència retribuïda per a estudis de caràcter
anual en els deu darrers cursos acadèmics, o en els vuit darrers quan es tracti de
llicències retribuïdes de caràcter quadrimestral.
5.2 Sol·licitar la llicència per a la realització d’estudis acadèmics, o de treballs de recerca educativa o programes de cooperació educativa a l’estranger
que estiguin relacionats amb les funcions del lloc de treball que s’ocupa.
5.3 Quan la llicència se sol·liciti per a estudis universitaris de llicenciat,
enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o equivalents, el candidat ha de
cursar un mínim de cinquanta crèdits. Per a llicències quadrimestrals, el mínim
serà de vint-i-cinc crèdits.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB. Les
sol·licituds i la documentació que s’hi ha d’acompanyar podran presentar-se a
qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Cultura, o per mitjà de
qualsevol dels procediments establerts a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Sisè. Tramitació
Correspon a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat dur a terme la verificació del compliment dels requisits d’admissió
de les sol·licituds i el procediment derivat d’aquesta convocatòria, sense perju-
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dici de les funcions assignades a la Direcció General de Personal Docent, a la
Comissió de Selecció i al Departament d’Inspecció Educativa.
Setè. Comissió de Selecció
La Comissió de Selecció estarà integrada pels membres següents:
1. El cap del Servei de Formació Permanent del Professorat de la Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, o persona en qui
delegui, que actuarà de president.
2. Un inspector d’educació proposat pel director general d’Administració
i Inspecció Educativa.
3. Un funcionari docent proposat pel director general de Personal Docent.
4. Un representant de cada sindicat present a la Junta de Personal docent
no universitari.
5. Dos funcionaris de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat. Un d’ells actuarà en qualitat de secretari.
Sense perjudici d’allò que es preveu a l’apartat següent, quan ho consideri convenient, la Comissió podrà sol·licitar l’assessorament de persones expertes en els temes dels projectes de recerca.
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previstes per finalitzar el curs (setembre 2007).
2. Els efectes de les llicències de caràcter quadrimestral tendran lloc en el
període comprès entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2007, o bé entre
els dies 1 de març i 30 de juny de 2008.
En el cas de la modalitat A, quan el tipus de recerca ho requereixi, els
sol·licitants podran demanar a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat, amb l’informe previ del director de la recerca i del
Departament d’Inspecció Educativa, la substitució d’aquests períodes per mitja
jornada durant tot el curs.
Dotzè. Seguiment de les llicències: informes de progrés i memòria final
El Departament d’Inspecció Educativa serà el responsable del seguiment
i la supervisió de les llicències concedides a la convocatòria actual en els termes
indicats en aquest punt.
Els beneficiaris de les llicències estan obligats a facilitar les actuacions de
comprovació i control que dugui a terme el Departament d’Inspecció Educativa
durant el període de gaudi de la llicència. El cap del Departament d’Inspecció
Educativa coordinarà les actuacions de seguiment i supervisió de les llicències.

Vuitè. Funcions de la Comissió de Selecció
La Comissió de Selecció tendrà les funcions següents:
1. Comprovar que els aspirants posseeixen els requisits per participar a la
convocatòria
2. Valorar i ordenar els aspirants, d’acord amb el barem de l’annex IV de
la convocatòria, sempre que siguin superiors les demandes a les places ofertades.
3. Dirimir els casos d’empat d’acord amb els criteris següents:
Primer: major puntuació a l’apartat 1 del barem.
Segon: major puntuació als apartats 2 o 3 del barem, segons s’escaigui.
Tercer: major puntuació a l’apartat 4 del barem.
Quart: major antiguitat com a funcionari docent de carrera.
4. Elaborar i elevar a la directora general d’Ordenació, Innovació i
Formació Permanent del Professorat la llista provisional dels candidats admesos
i exclosos. Els candidats admesos, sempre que siguin superiors les demandes a
les places ofertades, s’ordenaran per ordre de la puntuació obtinguda, distribuïts
per modalitats i cossos, segons l’annex I. Si hi ha candidats exclosos, s’indicarà expressament la causa de l’exclusió.
5. Estudiar i resoldre les reclamacions previstes al punt novè 2 de la convocatòria i proposar la llista definitiva de candidats seleccionats a la directora
general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat.
6. En el cas que quedin llicències vacants en alguna de les modalitats, proposar que s’agreguin a d’altres per a les quals hi hagi candidats seleccionats.
S’hauran d’afavorir les modalitats més sol·licitades, sempre que no se superi, en
cap cas, el nombre màxim de llicències previstes.

Al llarg del període de gaudi de la llicència, els beneficiaris hauran de presentar al Departament d’Inspecció Educativa, a més del que els sigui requerit
amb relació als estudis o projectes pel responsable del seguiment nomenat pel
Departament d’Inspecció Educativa, la documentació següent en els terminis
que s’assenyalen:
1. Llicències per a estudis universitaris i cursos d’especialització universitaris que permetin obtenir una titulació com a mestre especialista en Audició i
llenguatge o una titulació del programa formatiu de nivell superior en Prevenció
de riscs laborals que s’estableix a l’annex VI del RD 39/1997, de 17 de gener
pel qual s’aprova el reglament del serveis de prevenció (BOE núm. 27 de 31 de
gener):
a) Certificació acreditativa d’estar matriculat en el curs o programa per al
qual es va sol·licitar la llicència, abans del 31 de gener de l’any 2008.
b) Certificació acadèmica dels resultats obtinguts en els estudis realitzats,
que haurà de presentar-se en el termini màxim d’un mes comptador des del dia
següent al de la finalització dels exàmens finals respectius.
2. Llicències per a treballs de recerca:
a) Informe de progrés sobre el treball que s’està desenvolupant, abans del
31 d’octubre de 2007 o 30 d’abril de 2008, segons s’escaigui.
b) Memòria final i còpia completa del treball amb còpia de la memòria i
còpia completa del treball presentat en suport informàtic per al Servei de
Formació Permanent del Professorat, abans del dia 31 de gener del 2008, o del
30 de juliol de 2008, segons s’escaigui, presentada en paper i suport informàtic
(fitxer de text en format ‘doc’ o ‘pdf’).

Novè. Resolució
1. La directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
farà pública la relació provisional de preseleccionats a les dependències de la
Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, a les delegacions territorials de Menorca i d’Eivissa i Formentera i a la web: (http://dginnova.caib.es).
2. Les persones interessades disposaran d’un termini de deu dies naturals,
comptadors a partir del dia següent al de la seva publicació per formular reclamacions i presentar renúncies.
3. Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior, i una vegada la
Comissió de Selecció hagi examinat i resolt les reclamacions i les renúncies que
eventualment s’hagin formulat, el conseller d’Educació i Cultura, a proposta de
la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, dictarà
resolució de la relació definitiva de seleccionats i ordenarà la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Llicències per a treballs de cooperació educativa a l’estranger:
a) Certificació de la institució en la qual es dugui a terme el projecte,
acompanyada de l’informe de progrés sobre el treball que s’està desenvolupant,
abans del dia 31 d’octubre de 2007, o 30 d’abril de 2008, segons s’escaigui.
b) Memòria final i còpia completa del treball amb còpia de la memòria i
còpia completa del treball presentada en suport informàtic per al Servei de
Formació Permanent del Professorat, abans del 31 de gener del 2008 o del 30 de
juliol de 2008, segons s’escaigui, presentada en paper i suport informàtic (fitxer
de text en format ‘doc’ o ‘pdf’).
Tretzè. Compromisos dels seleccionats
1. L’incompliment de les obligacions que assumeixen els beneficiaris de
les llicències d’acord amb aquesta convocatòria i la manca de progrés en la realització del projecte d’estudis o de treball de recerca, implicarà la revocació de
la llicència, sense perjudici de les possibles responsabilitats disciplinàries.

Desè. Renúncies
Resolt el concurs, no s’admetran les renúncies a les llicències concedides,
llevat de casos excepcionals, lliurement apreciats per la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, amb l’informe previ de la
Direcció General de Personal Docent i del Departament d’Inspecció Educativa.
Onzè. Durada de les llicències
1. Les llicències de caràcter anual tendran efectes des de l’1 de setembre
de 2007 al 31 d’agost de 2008. No obstant això, els candidats que obtenguin llicència hauran de romandre als seus centres fins a l’acabament de les activitats

2. Les memòries i els treballs lliurats a la Conselleria d’Educació i Cultura
podran ser utilitzats per l’Administració educativa, d’acord amb la legislació
sobre propietat intel·lectual.
Catorzè. Retirada de documents
1. Durant el mes de novembre de l’any 2007, les persones interessades
que manifestin no haver interposat recurs administratiu o jurisdiccional contra
l’acte de convocatòria, o contra qualsevol dels actes que se’n derivin, podran
sol·licitar al Servei de Formació Permanent del Professorat de la Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat la devolució de la
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documentació aportada, excepte de la instància i del projecte presentat en els casos de concessió de llicència.
2. Transcorregut aquest termini s’entendrà que les persones interessades han renunciat a recuperar la documentació.
Quinzè. Recursos
D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons l’article 116 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot 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 d’haver estat publicada.
El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc J. Fiol Amengual
Palma , 29 de març de 2007

ANNEX I
A): Distribució de les llicències per estudis que es convoquen per al curs 2007-2008 Modalitat A
Mestres

A.1 Estudis de caràcter
acadèmic (per obtenir una primera llicenciatura o
diplomatura, o per acabar o cursar el darrer curs d’una
altra): llicenciatures, enginyeries, arquitectura,
diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectura
tècnica

Període de durada

Professorat tècnic de
formació professional i
mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny
Període de durada

Professorat d’educació Inspectors d’educació i
secundària, ensenyaments inspectors al servei de
artístics, música i arts
l’Administració
escèniques i d’EOI
Període de durada
Període de durada

Anual

Anual

Anual

Quadrim.

7

Quadrim.

3

A.2 Projectes
de recerca educativa

2

A.3 Projectes de cooperació educativa a l’estranger

1

A.4 Cursos universitaris d’especialització que permetin
obtenir una titulació com a mestre especialista en Audició
i llenguatge o una titulació del programa formatiu de
nivell superior en Prevenció de riscs laborals.
Totals
7

3
6

Quadrim.

Anual

Quadrim.

4

1

2

1

1

1
2

3

1
4

4

1

B): Distribució de les llicències per estudis que es convoquen per al curs 2007-2008 Modalitat B
Mestres

Període de durada

Estudis de caràcter acadèmic
B.1 Llicenciatures, enginyeries, arquitectura, diplomatures, enginyeries
tècniques, arquitectura tècnica
B.2 Programes dedoctorat, màster, tesidoctoral
B.3 Altres estudis i projectes de recerca educativa

Professorat tècnic de
Formació professional i
mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny
Període de durada

Professorat d’educació
secundària, ensenyaments
artístics, música i arts
escèniques i d’EOI
Període de durada

Anual

Quadrim.

Anual

Quadrim.

Anual

Quadrim.

3

2

1

1

3

2

ANNEX II: MODEL D’INSTÀNCIA
Sol·licitud de llicència per estudis per al curs 2007-2008
DADES PERSONALS
LLINATGES
Document nacional d’identitat
Domicili particular
Codi Postal
Localitat
DADES PROFESSIONALS
Núm. registre personal
Cos
Especialitat que imparteix
Titulació universitària per la qual ha accedit al cos
Centre docent de destinació

NOM
Telèfon particular
Província

Codi

Telèfon
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Adreça del centre
Fax
Codi postal
Localitat
Província
Destinació
Definitiva
En cas de trobar-se en comissió de serveis durant el curs 2006-2007, indicar la destinació:

Provisional

SOL·LICIT: la concessió d’una llicència per estudis en la modalitat i període que es detalla a continuació:
Retribuïda (modalitat A)
Anual

Quadrimestral
*1r període
**2n període

Anual

Quadrimestral
*1r període
**2n període

A.1 Estudis de caràcter acadèmic (per obtenir una primera llicenciatura o diplomatura, o per acabar
o cursar el darrer curs d’una altra): llicenciatures, enginyeries, arquitectura, diplomatures, enginyeries
tècniques, arquitectura tècnica
A.2 Projectes d’investigació educativa. Títol del projecte:
A.3 Projectes de cooperació educativa a l’estranger. Títol del projecte:
A.4 Cursos universitaris d’especialització que permetin obtenir una titulació com a mestre
especialista en Audició i llenguatge o una titulació del programa formatiu de nivell superior en
Prevenció de riscs laborals.

Si és el cas, de no obtenir una llicència d’estudis d’aquesta modalitat A, optaria per la modalitat B
Sí ( )
No ( )
No retribuïda (modalitat B)

B.1 Estudis de caràcter acadèmic: llicenciatures, enginyeries, arquitectura, diplomatures, enginyeries
tècniques, arquitectura tècnica
B.2 Programes de doctorat, memòries de recerca, tesi doctoral, màster
B.3 Altres estudis. Projectes de recerca educativa. Títol del projecte:
_________________, __________de____________________ de 2007
(Signatura)
Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
* De l’1 de setembre al 31 de desembre de 2007
**De l’1 de març al 30 de juny de 2008

ANNEX III: Apartats mínims de la justificació
A1. Llicenciatura, arquitectura, enginyeria, diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica
1.Justificació de la relació entre la tasca docent del sol·licitant i aquests estudis
2.Llicenciatura, arquitectura, enginyeria, diplomatura.
3.Pla d’estudis.
4.Curs, assignatura i crèdits que projecta realitzar.
5.Centre en el qual projecta realitzar els estudis (nom, adreça, localitat, província, país, telèfon).
6.Certificació acadèmica dels cursos anteriors, si és el cas.
7.Certificació de la universitat corresponent que amb la realització del crèdits que figuren a la sol·licitud o projecte s’obtindrà la llicenciatura, diplomatura o
equivalents, en els casos de segona llicenciatura, diplomatura o equivalents (modalitat A).
8.Declaració jurada o promesa de no tenir ja una titulació acadèmica de grau equivalent, en els casos de primera llicenciatura, diplomatura o equivalents (modalitat A).
A2 Projecte de recerca
1.Justificació de la relació entre la tasca docent del sol·licitant i aquesta investigació.
2.Títol del projecte.
3.Antecedents i estat actual del tema, inclosa la bibliografia més important.
4.Objectius.
5.Justificació.
6.Metodologia i pla de treball.
7.Certificació de l’autoritat o entitat que avala el projecte (universitats, organismes o institucions científiques).
A3. Projectes de cooperació educativa a l’estranger
1.País i centre en el qual vol realitzar el projecte (nom, adreça, localitat, província, telèfon…). Interès de la tasca que s’ha realitzar per a la Conselleria
d’Educació i Cultura
2.Justificació entre la relació del lloc de feina del sol·licitant i la feina que s’ha realitzar
3.Títol del projecte.
4.Objectius i la seva justificació.
5.Metodologia i pla de feina.
6.Compromís d’acceptació per desenvolupar el projecte emès per la institució estrangera.
A4. Cursos universitaris d’especialització que permetin obtenir una titulació com a mestre especialista en Audició i llenguatge o una titulació del programa for-
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matiu de nivell superior en Prevenció de riscs laborals:
1. Convocatòria del curs en el qual hi consti: títol, institució convocant, durada en nombre d’hores i crèdits de formació, fases, si s’escau, i titulació que permet
obtenir.
2.Despeses de matriculació i/o participació.
B1. Llicenciatura, arquitectura, enginyeria, diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica
1.Justificació de la relació entre la tasca docent del sol·licitant i aquests estudis.
2.Llicenciatura, arquitectura, enginyeria, diplomatura.
3.Pla d’estudis.
4.Curs, assignatura i crèdits que projecta realitzar.
5.Certificació acadèmica dels cursos anteriors, si és el cas.
6.Centre en el qual projecta realitzar els estudis (nom, adreça, localitat, província, país, telèfon).
B2 Programes de doctorat i màster
1.Pla d’estudis.
2.Crèdits que projecta realitzar.
3.Si s’escau, certificació dels crèdits ja realitzats.
4.Centre en el qual projecta realitzar els estudis (nom, adreça, localitat, província, país, telèfon).
Tesi
1.Títol de la tesi.
2.Informe del director amb especificació: data d’inici del treball i fase en la qual es troba.
3.Treball ja realitzat.
4.Treball que s’ha de realitzar al llarg del període de la llicència.
5.Certificat del Departament en el qual està inscrita la tesi.
B3 Projecte de recerca
1.Títol del projecte.
2.Antecedents i estat actual del tema, inclosa la bibliografia més important.
3.Objectius.
4.Justificació.
5.Metodologia i pla de treball.
6.Certificació de l’autoritat o entitat que avala el projecte (universitats, organismes o institucions científiques).
Altres estudis
1.Pla d’estudis.
2.Curs, assignatura i crèdits que projecta realitzar.
3.Centre en el qual projecta realitzar els estudis (nom, adreça, localitat, província, país, telèfon…)
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07007826
07008752
07000157
07006524
07007243
07006263
07007516
07007267
07000561
07000583
07005751
07000881
07000935
07006366
07000984
07001010
07006275
07001149
07001186
07001599
07007000
07002038
07007711
07002300
07007097
07002257
07002026
07001812
07001836
07001800
07001824
07002518
07005970
07005994
07002610
07002658
07002592
07002749
07002889
07002804
07003213
07002841
07006551
07002956
07004311
07012895
07005945
07002981
07004564
07004424
07006317
07004503
07004667

CP S’ALBUFERA
CP S’HORT DES FASSERS
CP PARE BARTOMEU POU
CP ROSA DELS VENTS
CP GASPAR SABATER
CP MIGJORN
CP SES ROTES VELLES
CP SON FERRER
CP LLORENÇ RIBER
CP JOAN VENY I CLAR
CP ÀNGEL RUIZ I PABLO
CP BARTOMEU ORDINES
CP ROBERT GRAVES
CP SA BLANCA DONA
CP GABRIEL PALMER
CP INSPECTOR JOAN CAPÓ
CP S’ALGAR
CP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA
CP SANT FERRAN DE SES ROQUES
CP ANTÒNIA ALZINA
CP SON VERÍ
CP ES CAYAR
CP JAUME VIDAL I ALCOVER
CP MESTRE PERE GARAU
CP MITJÀ DE MAR
CP SES COMES
CP SIMÓ BALLESTER
CP ANTONI JUAN ALEMANY
CP MARE DE DÉU DE GRÀCIA
CP MARE DE DÉU DEL CARME
CP SA GRADUADA
CP MARE DE DÉU DEL TORO
CP FORNELLS
CP CAMILO JOSÉ CELA
CP CAN PASTILLA
CP COLL D’EN RABASSA
CP ELS TAMARELLS
CP ESTABLIMENTS
CP JOAN CAPÓ
CP LA SOLEDAT
CP RAFAL VELL
CP REI JAUME I
CP SA CASA BLANCA
CP SANTA CATALINA
CP SON QUINT
CP SON RULLÁN
CP SON SERRA
CP VERGE DE LLUC
CP NOSTRA SENYORA DE VIALFÀS
CP JOAN MAS
CP MIGUEL COSTA I LLOBERA
CP ESCOLA NOVA
CP BUSCASTELL

07004680

CP CAN COIX

07007061

CP GUILLEM DE MONTGUÍ

07004710

CP SANT RAFEL

07004734

CP SANTA AGNÉS DE CORONA

07004931

CP BALANSAT

07004904

CP LABRITJA

07006160

CP TORRES DE BALÀFIA

07006329

CP SANT MIQUEL

El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc J. Fiol Amengual

07005064
07005076
07005192

CP SANT LLUÍS
CP MESTRE GUILLEMET
CP SANT CIRIAC

Palma, 30 de març de 2007

07005234

CP SANTA GERTRUDIS

07005246
07005398
07012883
07006342
07007784
07007723
07006573
07004758
07005660
07006287

CP VORA MAR
CP BLAI BONET
CP CALONGE
CP MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ
CP SANT DOMINGO
CP S’OLIVAR
CP SES ROQUES
CP CAN BRIL
CP ES PUIG
CP PERE CERDÀ

—o—
Num. 7282
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 30 de març, per
la qual es convoca el procés de selecció de directors de centres
públics.
Atès que l’Ordre d’aquesta Conselleria de dia 15 de març de 2007 preveu
el procediment a seguir per a l’elecció i nomenament dels directors dels centres
públics docents.
Atès que és necessari convocar l’inici del procediment que té per finalitat
el nomenament dels directors dels centres públics docents a partir de l’1 de juliol
de 2007.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Convocar el concurs per a la selecció dels directors dels col·legis d’educació infantil i primària que figuren a l’Annex I, d’instituts d’educació secundària que figuren a l’Annex II, de centres d’educació per a les persones adultes
que figuren a l’Annex III i de centres de règim especial que figuren a l’Annex
IV.
2. El termini per a presentar les sol·licituds serà de vint dies naturals a partir de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
3. Les sol·licituds es presentaran a la Direcció General de Planificació i
Centres Educatius ajustant-se al model previst a l’Ordre per la qual s’aproven
les bases de selecció, i que es reprodueix com Annex V d’aquesta Resolució.
4. Juntament amb la sol·licitud hauran d’adjuntar original o fotocòpia acarada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, així com un projecte de direcció, de conformitat al que es preveu als articles 4.3 i 4.4 de l’esmentada Ordre. El projecte es presentarà per duplicat.
5. La Direcció General de Planificació i Centres Educatius informarà els
centres docents en els quals existeixi candidat pel càrrec que es convoca. Els
directors dels centres docents procediran a convocar el claustre de professors i
el consell escolar a l’efecte de nomenar els seus representants a la comissió de
selecció, en un termini no superior a 48 hores.
6. Les comissions de selecció desenvoluparan les seves funcions amb l’assessorament que creguin necessari de tots els organismes d’aquesta Conselleria
i hauran de proposar el candidat seleccionat com a director en el termini màxim
d’11 de juny.
7. Els directors dels centres docents seran nomenats en data 1 de juliol de
2007 per un període de quatre anys.
8. Els directors generals de Personal Docent, de Planificació i Centres
Educatius i d’Administració i Inspecció Educativa resoldran de forma pertinent
per dur a bon terme el que es preveu en aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició de conformitat amb el que preveu 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 en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

ANNEX I
Relació de col·legis d’educació infantil i primària per al concurs de selecció de
directors
CODI

NOM

MUNICIPI

07000251
07002233
07002245
07002002
07000091
07000029
07000108

EEI SES BASSETES
EEI ANTONI MAURA
EEI SA TORRE
EEI SANT CLIMENT
CP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS
CP SANT BARTOMEU
CP PORTA DES MOLL

ANDRATX
MANACOR
MANACOR
MAÓ
ALAIOR
ALARÓ
ALCÚDIA

ALCÚDIA
ALCÚDIA
ALGAIDA
ARTÀ
BUNYOLA
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CAMPANET
CAMPOS
CASTELL, ES
CONSELL
DEIÀ
EIVISSA
ESTELLENCS
FELANITX
FELANITX
FERRERIES
FORMENTERA
LLORET
LLUCMAJOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MAÓ
MAÓ
MAÓ
MAÓ
MERCADAL, ES
MERCADAL,ES
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
POBLA, SA
POLLENÇA
POLLENÇA
PORRERAS
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT JOAN DE
LABRITJA
SANT JOAN DE
LABRITJA
SANT JOAN DE
LABRITJA
SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR
SANT LLUÍS
SANTA EUGÈNIA
SANTA EULÀRIA
DES RIU
SANTA EULÀRIA
DES RIU
STA MARGALIDA
SANTANYÍ
SANTANYÍ
SANTANYÍ
SANTANYÍ
SELVA
SELVA
SENCELLES
SÓLLER
SÓLLER

ANNEX II
Relació d’instituts d’educació secundària per al concurs de selecció de directors

